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EMINESCU ªI „FABRICA DE SFINÞI”

PRO

Am citit cu un interes aparte Iluziile literaturii române,
a lui Eugen Negrici, carte ce încearcã sã rãspundã unor
mari nedumeriri acumulate de-a lungul timpului, provocatoare ºi distrugãtoare de staze, o carte vie, demistificatoare cu metodã, crudã ºi exactã, atât cât omeneºte e
posibil, cuceritoare în planul expresiei, dar – pentru cei
împietriþi într-un respect fãrã capãt – cu adevãrat
revoltãtoare. Autorul „se situeazã în sinceritate”, spune
lucrurilor pe nume, fãrã menajamente, semnalând
scrupulos erorile de percepþie (cu motivaþia de rigoare),
prejudecãþile, superstiþiile, viziunile deformate, cu ferma
convingere cã valorile estetice sunt relative, întrucât
depind „de ceasul istoriei” ºi se degradeazã „asemenea
organismelor biologice”. În fond, o atare atitudine nu
diferã, în esenþã, de teoria mutaþiei valorilor estetice
susþinutã în perioada interbelicã de Eugen Lovinescu.
Prin ricoºeu, Eugen Negrici sancþioneazã canonul
Cãlinescu care a „înþepenit”, pentru câteva generaþii, tabla
de valori la anul 1941, narcotizând spiritul critic ºi
împingând în plan secund luciditatea atât de necesarã
procesului de re-evaluare. Fireºte, nu ar fi singura cauzã.
Într-un interviu acordat lui Ovidiu ªimonca („Observator
cultural” din sãptãmâna 18 – 24 septembrie 2008), fãrã
sã-ºi retracteze afirmaþiile, autorul acestui tom memorabil
afirmã la un moment dat: „…îmi pare rãu cã am scris
aceastã carte ”. Mai interesant mi se pare cum îºi
motiveazã acest regret, la fel de sincer ca ºi impulsul de
a scrie cartea: „Literatura noastrã este atât de vulnerabilã
ºi a fost de atâtea ori rãnitã, încât solicitã protecþie, fie
ea ºi sub forma minciunii”. E un rãspuns dulce perfid,
care mascheazã oarecum tristeþea celui care s-a vãzut
nevoit sã destrame, oricât de dureros ar fi simþit asta,
iluzie dupã iluzie, dar nu se îndoieºte de adevãrurile
susþinute. Este o carte exemplarã în multe privinþe, chiar
cu unele exagerãri evidente, poate ºi câteva teze
discutabile, dar e limpede cã ea înseamnã câþiva paºi
fermi înainte în stabilirea unui diagnostic solid, fãrã de
care nu poate exista ºansa vindecãrii, cu observaþia cã
– în interviul pomenit mai sus – autorul e mai nuanþat ºi
(ceva) mai prudent faþã de carte. Cine ºtie, poate va urma
o a doua ediþie!
Pentru cã nu ne-am propus aici sã facem o cronicã
de carte, o sã ne rezumãm la Eminescu discutat aici la
subcapitolul (atenþie!) Fabrica de sfinþi. Prinþi geniali,
purtãtori de torþe, fãclii naþionale, cu o tentã ironic –
sarcasticã plecând încã de la titlu. În cazul lui Eminescu,
vom vedea, tãiºul ironiei este mult atenuat, în raport cu
alte nume importante impuse de tradiþie ºi vom încerca
sã înþelegem motivele. De la început îºi propune sã
înþeleagã ºi sã ne facã sã înþelegem mecanismele ºi
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momentele de producere a mitului Eminescu: Prefaþa din
1899 a lui Titu Maiorescu la volumul de Poezii, evocarea
În Nirvana, din acelaºi an, a lui I. L. Caragiale, „puterea
generatoare de analogii care zace în plasma poeticã a
Luceafãrului”, cel mai discutat / istovit text eminescian
din sistemul de învãþãmânt românesc, datele fizice ºi
biografice parcã anume alese pentru a susþine imaginea
poetului genial „dispãrut în plinã putere creatoare”.
Dispariþia fizicã a celor care l-au cunoscut nemijlocit a
facilitat desprinderea lui Eminescu din „durata profanã”
ºi integrarea treptatã a acestuia „în universul transfenomenal”. Nu în ultimul rând, ori de câte ori identitatea neamului
a fost ameninþatã, valorile spirituale au fost maculate, sa recurs – de fiecare datã – la mitul salvator (Eminescu),
mereu altfel, cu modificãri sensibile de la o etapã la alta,
tocmai pentru a compensa lipsa noastrã de ideal, lipsa
de credinþã ºi voinþa „zidirii pânã la capãt” în numele unor
valori morale supreme. Ne proiectãm în acesta, chiar dacã
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1989, fãrã mutaþii calitative în anii din urmã. Elevul / studentul nu e învãþat sã gândeascã, sã aprecieze cu mintea
lui, sã-ºi caute propriile motivaþii, ci i se transmit –
printr-un mecanism comod, ruginit – cliºee, poncife, locuri
comune supãrãtoare, judecãþi de valoare „de-a gata”, viziuni eronate, ceea ce conduce – prin acumulãri aberante
– la o tensionatã „crizã de încredere”. Nimic nu mai e
adevãrat „cu adevãrat”, pentru cã nimeni (aproape) nu
mai preia pe cont propriu opere ºi autori, o ierarhie în
continuã miºcare. Sã adãugãm aici partea nefastã a massmediei, o suprasaturatã lume a faptelor ºi obiectelor ce
nu mai lasã loc reveriei ºi iluziilor care, orice s-ar spune,
au rostul lor, fie cã acestea sunt din zona literelor sau nu.
Avem dreptul (ºi datoria) sã-l iubim pe Eminescu, sã-l
respectãm, oricât dorim, cu condiþia unei luciditãþi mereu
în alertã ºi a unui spirit critic mereu treaz care sã ne
interzicã accesul la „fabrica de sfinþi”. Pentru aceasta, în
primul rând, se cer identificate cu rigoare maladiile culturii
române, dupã care – sperãm – va urma un lung ºi decisiv
proces de vindecare.
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ne e greu sã recunoaºtem, neîmplinirile ºi frustrãrile,
nevoia de puritate ºi adevãr robust.
Cu toate cã e convins cã ne-am afla în normalitate
dacã am vedea în Eminescu un mare poet al veacului al
XIX-lea, „un romantic defazat”, în multe privinþe, desuet
în raport cu poezia veacului urmãtor, de multe ori
îndrãzneaþã ºi performantã, totuºi acest lucru nu s-a
întâmplat ºi asta, probabil, pentru cã nu luãm în consideraþie suficient procesul receptãrii
receptãrii, al cãrui mecanism
se cere, la rându-i, demontat ºi înþeles, dar nici nu þinem
cont „de consecinþele schimbãrii orizontului de aºteptãri”
(conteazã aici contribuþiile teoretice ale lui H. G. Gadamer
ºi H. G. Jauss). „Strigãtele tribale de admiraþie”, consecvenþa cu care cei „sãraci cu duhul” îºi lustruiesc neputinþele native ºi dobândite transformându-se într-un fel de
apãrãtori neînduplecaþi ai unei statui înãlþate pe un soclu
mult deasupra pãmântului, nu fac altceva decât sã ne
îndepãrteze de un Eminescu viu ºi energizant. Foarte
departe de a-l declara pe Eminescu „idiot naþional” sau
de a vedea în acesta o cauzã pierdutã, Eugen Negrici se
aratã conºtient de faptul cã mitul – în acest caz – „nu
meritã rãnit”, tocmai pentru cã a ajuns „un simbol
identitar”, tocmai pentru cã „valorile expresivitãþii” rãmân
de neclintit. Spre sfârºitul acestui subcapitol, care se
anunþa, mai degrabã, demolator, reputatul universitar
bucureºtean face urmãtoarea observaþie de bun-simþ: „O
viitoare carte despre Eminescu va trebui sã explice puterea
misterioasã de reverberaþie în timp a poeziei, cauzele
efectului ei persistent”.
Fireºte, n-am îmbrãþiºat cu aceeaºi convingere toate
ideile avansate în prezenta apariþie editorialã. Spre
exemplu, chiar dacã tradiþia (literarã) e mult mai firavã la
români decât ne-am fi aºteptat ºi decât ne-am fi dorit,
asta nu înseamnã cã avem dreptul sã o ignorãm sau,
mai rãu, sã o dispreþuim, sã întoarcem trufaº spatele
trecutului. Nu cred – cu toatã sinceritatea – cã poþi exista
pãºind doar înainte, fãrã rãdãcini, fãrã o minimã continuitate. Dacã lumea ruralã – de pildã – nu mai e o realitate
la fel de puternicã aºa cum era în urmã cu 50–60–100 de
ani, asta nu înseamnã cã avem dreptul sã eradicãm
literatura de gen din programele ºcolare sau s-o minimalizãm. Criteriul trebuie sã rãmânã unul singur – cel al valorii
estetice.
În al doilea rând, nu-mi vine sã cred cã un canon
estetic, prin caracterul sãu exemplar, deschide calea unei
gândiri dogmatice ºi uscate (observaþie fãcutã ºi de
Carmen Muºat), pentru cã nu existenþa canonului duce
automat la asemenea consecinþe nocive, ci modul cum
este înþeles / receptat: ca un organism viu sau unul
mistificat. Ergo! Pentru aºa ceva nu avem nevoie nici de
„sfinþi”, cu atât mai puþin de o „fabricã de sfinþi”. O cauzã
sugeratã de unii comentatori ar fi ºi suficienþa perspectivelor critice, care se limiteazã la evaluarea din interes,
pentru „consum intern”, refuzând comparaþiile cu valori
certe ale literaturii universale. Nu putem exista într-o
culturã autarhicã, mai ales în aceastã perioadã, ºi nici
mãcar într-una semi – autarhicã.
În al treilea rând, cauza majorã a mortificãrii spiritului
critic se aflã în sistemul de învãþãmânt din ultimele 6–7
decenii, subordonat politicului la modul drastic, pânã în
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D.R. Popescu

CINE MODIFICÃ TABLA ÎNMULÞIRII?
ªi de ce? Vor sã câºtige ce? Vor sã încurce legile universului,
vor sã modifice preþul mãlaiului în târg, sau sã croiascã o altã
lume? Aceasta-i întrebarea! Ei, bine, aceºti inºi sunt niºte
„teroriºti imberbi, suavi, care sug litera psihanalizei ºi vâneazã
golul din statui!” Dacã totul e un joc, o nãstruºnicie gratuitã,
dacã modificarea tablei înmulþirii e doar o nebunie inofensivã?
Petre Stoica nu ne dã nici un rãspuns! Dacã tot ce întreprind
teroriºtii suavi ne poate pune în faþa unor fapte ºi rezultate de
care ei nu ºtiu c-ar putea exista? Mai ales cã în acest timp prin
ferestrele marilor clãdiri vine acelaºi miros banal de tomate
putrede, amestecat cu melodiile mamiferelor…
Parcã pornit din timpuri strãvechi – sã vâneze un zimbru,
sau sã întâlneascã un titan, un zeu! – Petre Stoica nu se desparte
de acele vremi, în care „aerul otrãveºte ugerul caprei milenare
ºi apa sparge branhiile peºtelui biblic”, iar „umbra te pândeºte
asemenea cãtuºei”, nu, nu se desparte de ele, ºi nici de

banalitatea lor milenarã! Mai mult, nu le uitã deloc, ci le
reîntemeiazã, le rescrie, le redefineºte, ca ºi cum împãrãþia pe
care o cãuta exista în preajma sa, ca ºi cum zimbrul, titanul ºi
zeul trãiau liniºtiþi în luminile ºi umbrele biodiversitãþii Petre
Stoica, printre bogãþiile obiºnuite, ºi chiar banale, ale acestui
spaþiu cu grãdini, livezi, turnuri, unde metafizica umbla
înfãºuratã în cârpe, iar poetul moþãia pe bicicletã… Nimic nu e
prea vechi, nici mãcar gestul lui Jean-Paul Sartre – care
îngenuncheazã în faþa grãsuþului Cohn Bendit! – nimic nu e
prea nou în acest spaþiu banal al absolutului în care pãmântul
ºi stelele dialogheazã în preajma unor oameni parcã neatinºi
de timp ºi în preajma unor zei imberbi ºi suavi, care vor sã
modifice tabla înmulþirii, iar poetul moþãie, moþãie pe bicicletã,
fiindcã, fiindcã, totuºi…
„ninge ºi acum ca pe vremea titanilor
care scriau cu tandreþe numele omului”.

CINE JOACÃ ZARURI CU UMBRELE?
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Ce e formidabil, pentru mine, în biodiversitatea Petre Stoica,
este capacitatea spaþiului ºi a timpului de a avea viaþã psihicã.
Trecutul acest microscopic fluture cu cap de rechin
se ascunde în cutii ºi cutiuþe se ascunde
în plicuri îngãlbenite în macrameuri în portþigarete
se ascunde în perne în haine în petalele florilor presate
ºi lasã în ele un praf dizolvat
Trecutul pare sã aibã un cod moral, acum revelant acum
irevelant. Trecutul nu este doar ca un fluture microscopic cu
cap de rechin, el chiar ca un om cu cap de rechin se ascunde
dezamãgit chiar din faþa propriilor iluzii, în care nu mai crede!
se retrage dupã tapetele pereþilor somnoleazã în portrete ºi
mobile
se închide în cuferele din pod în sobele umile de tuci
în magazii întunecate joacã zaruri cu umbrele
ºi întinde pânza de pãianjen în care gândurile se zbat
îngrozite
Sã nu fie acest trecut o realitate, sã fie un vis? Omul din
biodiversitatea Petre Stoica sã-ºi fãureascã un vis din cele mai
liliale întâmplãri ºi gânduri, care, pânã la urmã, sã-l târascã
într-un iremediabil eºec?
ªi de-ar fi vorba de un vis, ºi de n-ar fi vorba de o epopee
naturalistã, ºi dacã ar fi vorba doar de o strategie modernistã,
fiinþa ce umple biodiversitatea Petre Stoica n-ar fi un erbivor
paradisiac, fãrã gândire proprie!… Fiziologia trecutului, rod al
miºcãrii astrelor ºi al palpitului existenþial, actantul lui Petre
Stoica o sesizeazã în felul în care
prezenþa lui se extinde-n podoabele cavoului în trenurile
trase pe linii moarte în barãcile abandonate în sticlele
rostogolite de valurile mãrii care au ºi ele un trecut
ºi urmele lui se numesc
SAECULUM 1/2009

mucegai ruginã nisip – asteriscuri tãioase pe degete
Cine spune cã omul modern este un produs întârziat al
istoriei are destule argumente prin care sã justifice aceastã
opþiune: omul modern are o conºtiinþã încãrcatã, greu, dacã
nu imposibil de limpezit, posedã o incapacitate aproape
funciarã de a se destãinui ºi comunica, înlãnþuit fiind în propriul
sãu trecut ºi în propria sa singurãtate care-l face sã se considere
un proscris? Aºa sã fie? Atunci absenþa modernitãþii în ce-ar
consta? Într-o inconºtienþã vegetalã, de erbivor paradiziac,
într-o beþie a libertãþii într-o grãdinã edenicã, fãrã voci, fãrã
semeni, unde un singur fruct, mãrul, este interzis, ºi o singurã
idee este interzisã: aceea de a cunoaºte ce este dincolo de tine
ºi în tine! În biodiversitatea Petre Stoica, omul – ºi timpul din
om! – e conºtient ºi înzestrat cu o deosebitã capacitate de
înþelegere a propriei tragedii. Încãrcat cu cantitatea de timp ce
a apus în el, reprezentând ºi esenþa societãþii ºi a biodiversitãþii
din care face parte, actantul pomenit mai sus poate depãºi –
prin vis! – propriul trecut, poate depãºi timpul ce s-a ruinat ºi
a trecut pe linii moarte precum trenurile expirate, din care s-au
stins ºi urmele ce se numeau mucegai, ruginã… Agonia
timpului continuã sã se desãvârºeascã:
Trecutul sporeºte în draperiile ºi cearºafurile hotelului
în scaunele pianele ºi scrumierele restaurantelor
în castanii ºi felinarele strãzilor singuratice
ºi sfârtecã viscerele îndrãgostitului pãrãsit
Visul – teribil! – trecând dincolo de trecutul hodorogit ºi
epuizat, e capabil sã transforme într-o realitate vie ceva ce
pãrea iremediabil pierdut!… Astfel, trecutul recuperat…
trezeºte glasul morþilor adunã ºi scade cifre fatidice
întreþine cu mister respiraþia istoriei scormoneºte conºtiinþa
consolideazã sau îngroapã stâlpii gloriei
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fecundeazã noaptea nãscând insomnia ghiarele ei
ºlefuieºte întruna munþii durerii
Idilismul paradiziac, plin de flori, legume, pomi ºi vieþuitoare
blânde, n-ar putea oferi omului modern decât o naivã viziune,
clasicã, asupra vieþii sale, fãrã mãcar o fãrâmã de întuneric ºi
de abisuri! ªi nici vorbã sã-l lase sã întrezãreascã o coborâre
din rai în infern, sau, în perspectivã îndepãrtatã, o eventualã
evadare din moarte – din þara morþii! – în veºnicie, precum
întâlnim aºa ceva în povestea lui Fãt-Frumos, extras din þara cu
bãtrâneþe ºi moarte… În biodiversitatea Petre Stoica, din
contrã, trecutul trezeºte glasul morþilor, scormoneºte
conºtiinþa!…
ªi iatã cum într-un spaþiu al tradiþiei cuminþi, insomnia cu
ghearele ei moderne ºlefuieºte munþii durerii, întreþine cu mister respiraþia istoriei…
trecutul clipeºte în alveola orelor tihnite
dezlãnþuie cornul melancoliei
adie în spumele amurgului în cristalul lumii
ºi arde în simboluri falice în aripa femeii din vis…
Iarãºi ne întoarcem la vis, ne înapoiem în vis, trãim în vis,
învingem timpul prin vis…
Da, desigur, suflul trecutului stãpâneºte despotic fiinþa vie

ºi moartã…
Da, desigur, vedem peste tot, ºi în vis, trecutul
„aceastã bestie tandrã ce roade cu dinþiºori de oþel”
În paradisul lilial, înaintea zilei de odihnã a lui Dumnezeu,
timpul – trecutul nu prea era o bestie tandrã, nu prea rodea cu
dinþiºori de oþel – ba, mai mult, n-avea dinþi deloc!…
A, dupã povestea cu mãrul, Adam ºi Eva au coborât –
trecând pârleazul, spre rãsãrit de Eden! – din eternitate în
moarte, din paradis într-un fel de infern (al muncii!) – e drept,
mai bine pavoazat cu plante ºi flori etc. Legea datã de dumnezeu
pentru cei doi erbivori, Adam ºi Eva, sã nu mãnânce mere,
inaugurând codul fructului interzis, a rãmas ca o umbrã, ca o
conºtiinþã uitatã, dacã au fost absolviþi de ea când au fost
incluºi în zodia bestiei tandre ce roade cu dinþiºori de oþel…
Ei, s-au dus zilele neîntinatului erbivor paradiziac, prezentul
fuge în trecut, trecutul coboarã pânã în ziua de azi, modernitatea
bestiei tandre este vie, dar nimeni nu poate înfrânge visul,
noua divinitate, care pleacã în trecut, revine, calmã, înfriguratã,
scormonitoare, plenipotentã, autonomã, cãci este ca un duh
care-i vorbeºte doar celui care-l face sã vorbeascã: da, visul e
ca un duh ce porneºte din tine cãtre tine însuºi!
Asta ne învaþã biodiversitatea Petre Stoica!

MOARTEA STÃ PRINTRE FLORI, SÂSÂIND?
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Adam încã nu ºtia bine cine este ºi voia sã fie altcineva,
atotputernic!?… Voia ºi Adam sã facã o nouã lume, în câteva
zile?! El, cu Eva?!
În faþa acestei uneltiri ºerpeºti – mâncatul fructului interzis!
– mai poate fi numit paradisul un spaþiu idilic? Nu aici, voind
sã se depãºeascã pe sine, omul a cãzut în pãcatul cel cu moarte,
nu aici, dupã eºuarea loviturii datã mãrului, protopãrinþii noºtri
deveniþi moderni ºi-au pierdut inocenþa ºi sfinþenia ºi-au rãmas
cu o conºtiinþã încãrcatã, plinã de abisuri (abisul de a se vedea
în pielea goalã etc.)?!
În jurnalul domnului poet din Balcani ce mai citim?
„în soba mea þãrãneascã focul e-o limbã de aur
ce ºuierã fraze de basm
Paulina se piaptãnã bem þuicã fiartã ºi discutãm
despre structuralism ºi despre viitoarea mea crescãtorie
de melci
liniºtea se face subtilã e-o vreme de scris capodopere
dar mie îmi vine sã casc ºi treptat-treptat
adorm visând cum o sanie mã duce
spre poarta înaltelor împliniri la care zadarnic tot bat”
În jurnal, din contrã, nu întâlnim nici o tentativã de a ieºi
din aceastã localitate în care ninge idilic – aºa cum în paradis
nu ninge niciodatã! – Paulina se piaptãnã, nu vrea sã mãnânce
mere, în soba þãrãneascã focul ºuierã fraze de basm, e-o vreme
de scris capodopere, nu de îngâmfate revolte ºi conspiraþiuni
infantile, e ora dialogului despre structuralism ºi despre viitoarea crescãtorie de melci, e ora când poþi visa o sanie cã te
duce spre poarta înaltelor împliniri – nu este, nici ca cât, o orã,
ca în paradis, de psihologie greºitã, de calcule greºite! În iarna
idilicã din Balcani, domnul poet intrã iarãºi în colivia copilãriei ºi
viseazã sã ajungã ofiþer de marinã – ceea ce este perfect posibil!
– trãieºte o viaþã lipsitã de greºeli ºi este departe , departe de ora
de psihiatrie din paradis, de ora când sâsâitul morþii, sâsâitul
ºarpelui ºi mãrul au fãcut sã devieze gândurile inocenþilor noºtri
protopãrinþi ºi sã aparã, în paradis, desigur, psihiatria!…
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Cam asta aº vrea sã-l întreb pe bãtrânul Petre Stoica (doar
mulþi îl alintã spunându-i bãtrânul), dar nu vreau sã-l deranjez
chiar când el îºi scrie „jurnalul”… Trag cu coada ochiului peste
hârtiile pe care le þine în mânã… Ce vãd?
„Ninge peste aceastã localitate idilicã despre care
se spune cã ar avea ºi un telefon
cât de frumoasã este iarna la noi în Balcani
emblema ei este ºoricul de porc
Superb: ninge în Balcani, idilic, ºoricul de porc este
emblema Balcanilor, pãmântul îºi continuã nestingherit rotirea
eternã, nici un ºarpe nu se poate bãnui prin zãpada bogatã,
moartea a fost suspendatã pentru urmaºii protopãrinþilor Adam
ºi Eva… Dar ce-o sã se întâmple dacã pãmântul o sã înceapã
sã se roteascã în direcþie inversã?
„acum sunt un bãtrân ponosit cãruia la bufet
sãtenii îmi spun ironic trãiascã domul poet
nu eu mi-am ales o asemenea meserie
sunt victima parcelor
orãtãniile dorm de mult
amintirea se spulberã ºi apa îngheaþã”
Dar dacã pãmântul o sã înceapã sã se învârtã în sens invers
ce-o sã se întâmple? Dar de unde ºtim noi cã pãmântul nu se
roteºte într-o direcþie inversã? Totul pare neschimbat. Ce ne
spune bãtrânul ponosit?
„stau la fereastrã ºi privesc þurþurii de gheaþã
iatã-mã iarãºi în colivia copilãriei
când mâncam compot de prune afumate ºi doream
sã ajung ofiþer de marinã”
Vasãzicã, încã din colivia copilãriri, mâncând compot de
prune afumate ºi visând sã ajungã ofiþer de marinã, poetul era
surd la sâsâitul ºarpelui de dudãu, al galbin de muscã rãu, ºi
nici nu-i trecea prin cap sã þinã cont de rãscoala imoralã a
protopãrinþilor Adam ºi Eva împotriva Fãcãtorului lor ºi al Lumii!
Cunoaºterea mãrului ce-a fost, o dorinþã ºerpeascã, o revoltã,
Adam fiind primul om revoltat cã nu este egal cu Dumnezeu?!…
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Irina Mavrodin

ROLAND JACCARD, TENTAÞIA
NIHILISTÃ

PRO

În colecþia Exquisite, coordonatã de Ciprian Vãlcan,
având-o ca redactor pe Elena Craºovan,a apãrut chiar
acum (noiembrie 2008) la editura Bastion din Timiºoara,
cartea Tentaþia nihilistã de Roland Jaccard, în traducerea
Mihaelei – Genþiana Stãniºor.
Sub acest titlu incitant, provocator, (care, fie spus
încã de acum, dar vom reveni asupra acestei idei, ne
aminteºte de Cioran), sunt reunite douã eseuri de
aproximativ 40 de pagini fiecare, ele însele comportând
titluri foarte incitante: Adulterele raþiunii ºi Idolii neantului.
Marcate cu I ºi II (cifre romane), ele afirmã o secretã
unitate ºi apartenenþã la aceeaºi temã, marcatã prin titlul
general: Tentaþia nihilistã.
Aceastã secretã unitate este sugeratã ºi de un motto
de primã paginã, semnat Ludwig Wittgenstein: „Dacã un
om ar putea scrie o carte despre eticã, una cu adevãrat
despre eticã, aceastã carte, ca o explozie, le-ar nimici
pe toate celelalte”.
Dar mai existã încã douã motto-uri (puse, fiecare, în
fruntea celor douã
eseuri din care este alcãtuit dipticul Tentaþia nihilistã,
unul din Thomas Bernhard: „În permanenþã corectãm ºi
ne corectãm pe noi înºine, fãrã sã ne menajãm câtuºi de
puþin… pentru cã-n fiecare clipã ne dãm seama cã tot ce
am realizat (scris, fãcut, gândit) a fost fals… Dar corectarea propriu-zisã (sinuciderea) o tot tãrãgãnãm” ºi altul,
din Bram Van Velde: „Când rãul a fost evitat, undeva
ceva sigur e fals”.
Fie ºi numai din citarea acestor motto-uri, atât de
cioraniene, ele însele – încât ar fi putut fi semnate ºi de
Cioran, vedem care e tonul acestor pagini de Roland
Jaccard (autor pe care eu însãmi l-am tradus pentru o
editurã care – spre supãrarea mea ºi în dezavantajul
cititorilor – nu se învredniceºte sã-l publice, titlul cãrþii
traduse de mine fiind chiar Cioran ºi compania).
ªi la el întâlnim, pe linia deschisã de maeºtrii sãi,
denumiþi de el „idolii neantului” (Schopenhauer, Nietzsche,
Cioran), obsesia temei singurãtãþii absolute a omului
modern care, aflat în imposibilitatea comunicãrii cu
celãlalt, cade într-o schizofrenie individualã care, treptat,
se generalizeazã, devenind una colectivã.
Reþeaua tematicã ce þine de câmpul cunoaºterii
nihiliste, inclusiv sinuciderea, pesimismul ºi scepticismul
absolut e tratatã într-un registru al frivolitãþii, al derizoriului,
al lucidului, de asemenea, al unei sistematice voinþe de
a demitiza ceea ce îndeobºte numim valorile ºi idealurile
umanitãþii, ale unei umanitãþi pe care de obicei o
desemnãm prin epitetele de normalã ºi de raþionalã (dar
ºi prin epitetele de convenþionalã ºi de mic-burghezã).
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Dacã ar fi totuºi sã-l comparãm mai riguros pe Roland
Jaccard cu maestrul sãu Cioran (pe care Jaccard l-a
cunoscut ºi ca om, între ei legându-se un fel de prietenie),
am putea spune cã eseurile lui Jaccard au un aer mai
frivol, mai jucãuº decât cele ale lui Cioran, prin ale cãrui
eseuri suflã un vânt tragic de singurãtate, boalã ºi moarte
care anihileazã, echilibreazã tot timpul frivolitatea,
modernitatea, lucidul, de asemenea prezente.
Sã deducem de aici cã Roland Jaccard face un pas
în plus spre prãpastia nihilismului total? Eu nu cred cã
reuºeºte sã-l facã, eu nu cred cã are forþa scripturalã de
a-l face. Dar tentativa lui, voinþa lui de a-l face rãmân
importante ºi ne cuceresc.
Recomand aºadar cu cãldurã aceastã carte, foarte
semnificativã pentru gândirea filosoficã actualã.
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Constantin Coroiu

NOICA ªI MIRACOLUL EMINESCIAN
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Geo Bogza, I.D.ªtefãnescu, Constantin C.Giurescu, Alexandru
Dima, Gheorghe Ivãnescu, autorul unei monumentale „Istorii
a limbii române”, reputatul psihiatru Petre Brânzei, celebrul
matematician Dumitru Mangeron, creatorul ecuaþiilor ce-i
poartã numele, eminescologul indian Amitha Bhose, profesorul
ºi cãrturarul Mihai Berza, psihologul Vasile Pavelcu,
endocrinologul ªtefan Milcu, profesorii Ovidiu Papadima ºi
Alexandru Piru. Constat – ºi parcã nici nu-mi vine sã cred – cã
toþi au ieºit, unii dintre ei de multã vreme, din scena vieþii. Sunt
eroii unui inegalabil spectacol de idei, de elocinþã care, luând
forma tiparului, pierde ceva din tensiunea, din emoþia ce îl
încãlzeau, dar câºtigã prin posibilitatea oferitã cititorului de a
le parcurge mai atent ºi a le recepta mai bine. O spun în deplinã
cunoºtinþã de cauzã, întrucât am fost prezent la toate, martor
norocos al producerii lor, inclusiv, repet, în calitate de redactor
la Radio, rãspunzãtor cu înregistrarea pe bandã a prelecþiunilor
pentru emisiunile „la zi”, dar mai ales pentru Fonoteca de aur
aur.
Mã gãsesc aºadar în condiþia privilegiatã de a le reciti în pagina
de carte, retrãindu-le, refãcând fãrã nici un efort de memorie
inflexiunile glasurilor celor ce se rosteau, gestica lor, întreaga
ambianþã care, deºi destinsã în aparenþã, îi copleºea pe iluºtrii
invitaþi, fiindcã se aflau în spaþiul miraculos al Casei Pogor ce
lumi aparte”
evoca/evocã fapta întemeietoare a unei „lumi
aparte”, o mare
visul inteligenþei libere”
ºi complexã operã în care s-a întrupat „visul
româneºti, cum caracteriza Junimea însuºi Titu Maiorescu.
Voi rememora douã dintre cele 22 de prelecþiuni
prelecþiuni, ambele
susþinute de câte, aºazicând, un cuplu.
Pe 3 aprilie 1974
1974, în faþa unui public pe cât de numeros, pe
atât de select de la noua Junime s-au prezentat Alexandru
Dima ºi Liviu Rusu
Rusu. Primul a vorbit mai mult despre colegul ºi
prietenul sãu clujean, iar Liviu Rusu, preluând ºtafeta, despre
reconsiderarea” lui Titu
ceea ce a numit, subliniind cu tãrie, „reconsiderarea”
Maiorescu dupã mai bine de douã decenii de punere sub obroc.
reabilitare”
Ilustrul estetician a respins termenul de „reabilitare”
reabilitare”, jignitor
ºi, în fond, total incompatibil cu personalitatea ºi opera lui
Maiorescu. Liviu Rusu era cel mai îndreptãþit sã clarifice ºi
acest „amãnunt”.
În prelecþiunea sa, a repovestit momente din bãtãlia pentru
Maiorescu. O întreagã aventurã din marea ºi dramatica aventurã
a culturii noastre, o culturã construitã, cu vorba lui Eminescu
– în „partea aceasta înãspritã a lumii”. Liviu Rusu reamintea
atunci: „Dumneavoastrã, cei mai vechi, ºtiþi ce se spunea acum
câteva decenii despre Titu Maiorescu ºi inclusiv despre
«Junimea». Denigrat, înjosit, o primejdie a culturii, criminal.
Trebuie sã vã destãinuiesc un lucru. La un moment dat, eu
însumi, ca ºi Titu Maiorescu, am fost îndepãrtat de la catedrã,
de la care am lipsit exact 13 ani, ca ºi el. Dupã ce am revenit(aici
poate se poate spune reabilitat
reabilitat!), m-am adresat forurilor
Vrei sã zbori
spunând cã ar trebui fãcut ceva. Mi s-a rãspuns: „Vrei
PRO

Prestigioasa revistã ieºeanã „Dacia literarã” a publicat, nu
demult, un „dosar” inspirat intitulat „Arca lui Noica”, întocmit
ºi prefaþat de eminentul istoric al culturii Florin Cântec.
Parcurgându-l, m-am întors cu gândul în urmã cu peste 30 de
ani, în 1977, când m-am aflat printre cei ce l-au ascultat pe
Constantin Noica, vorbind despre Eminescu, la Casa Pogor, în
cadrul „Prelecþiunilor Junimii”, serie nouã. Sala era arhiplinã
ca, de altfel, la toate prelecþiunile din acea vreme, mulþi dintre
cei dornici sã-l vadã ºi sã-l audã pe filosoful de la Pãltiniº
rãmânând afarã ºi mulþumindu-se sã asculte memorabilul
discurs la difuzoarele instalate prevãzãtor de organizatori.
Printre microfoanele de pe masa celor doi conferenþiari –
Constantin Noica ºi Edgar Papu – (a fost una dintre puþinele
prelecþiuni ce au avut doi protagoniºti, fãcându-se astfel
excepþie de la cutuma instituitã la „Junimea” lui Maiorescu),
se afla ºi microfonul revistei radiofonice „Convorbiri literare”.
O emisiune sãptãmânalã pe care am realizat-o mulþi ani. Se
difuza sâmbãtã seara, la o orã de mare audienþã, fiind aºteptatã,
urmãritã cu un interes enorm ºi în Basarabia. Era, mai ales, o
emisiune de dialog ºi de vii dezbateri, inclusiv cu public. Îmi
amintesc acum, în treacãt, de o ediþie consacratã controversatei
cãrþi a Ilenei Vrancea despre G.Cãlinescu – Între Aristarc ºi
Bietul Ioanide (1978). Invitasem trei reputaþi critici ºi istorici
literari din generaþii diferite împreunã cu care, utilizând un
discurs de incontestabilã þinutã academicã, denunþam, cu
argumente irefutabile, „opera” amintitã, ca fiind una cel puþin
tendenþioasã în linia unor practici ce aminteau de articolele
din revista „Lupta de clasã”. (Peste ani aveam sã citesc în
Dicþionarul scriitorilor români de la Cluj cã amintita carte este
scrisã cu „deplin scrupul ºtiinþific”!? Se adevereºte mereu
butada: cel mai greu de prevãzut este... trecutul).
Florin Cântec reproduce, în pomenitul „dosar”, conferinþa
lui Constantin Noica dintr-un volum apãrut în 1999, sub egida
Muzeului Literaturii Române din Iaºi (ediþie îngrijitã de
muzeografa ºi eminenta cercetãtoare Olga Rusu, cu o prefaþã
de Lucian Vasiliu), primul dintr-o serie proiectatã ºi anunþatã
ca atare, în care urma sã aparã toate prelecþiunile, adicã cele
97, ce au avut loc pânã în 1990, de-a lungul unui sfert de veac.
Ele sunt de o valoare excepþionalã nu numai datoritã anvergurii
personalitãþilor care le-au susþinut, ci ºi prin însuºi faptul cã se
produseserã în pofida barierelor ºi chingilor ideologice din
epocã. Volumul apãrut pânã în prezent se deschide firesc, cu
cea dintâi prelecþiune, þinutã pe data de 9 februarie 1974, dupã
ceva mai mult de un an de la integrarea Casei Pogor – fostul
sediu al faimoasei „Junimi” – în circuitul muzeal literar. El
conþine, în ordine, textele primelor 22 prelecþiuni, transcrise
de pe bandã magneticã, însoþite de fiºe biobibliografice ºi de
indispensabilele note.
Pe lângã Noica ºi Papu, ne reîntâlnim în paginile cãrþii cu
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de la catedrã? Ai familie...
familie...” A venit comemorarea lui Caragiale,
în 1962: 50 de ani de la moartea sa – un nou prilej ca, porninduse de la niºte afirmaþii ale acestuia, care pânã la urmã s-au
dovedit nefondate, sã înceapã din nou o întreagã ofensivã
împotriva lui Maiorescu, în toamna lui 62... Am scris un
memoriu, fãrã intenþia de a-l publica, ci numai sã sesizez forurile
cu dovezi precise, cu citate de texte, cum spune prietenul Dima,
cu citate precise, ce se spune ºi ce spune autorul. ªi am reuºit
sã fac sã ajungã acolo unde trebuie: la Comitetul Central. Am
lucrat trei luni la acel memoriu care în manuscris cuprinde 75
de pagini. Aºteptam rezultatul. Odatã mã pomenesc cã, fãrã sã
se schimbe mãcar o virgulã, ci doar titlul, apare în Viaþa Româneascã (...) Eu am spus: Problema Titu Maiorescu ºi a fost
schimbat Însemnãri despre Titu Maiorescu. Lucrul n-are
absolut nici o importanþã. Am primit felicitãri; foºti studenþi ai
mei, care-mi erau aproape, îmi dãdeau telefon (...) M-am simþit
umilit faþã de marea problemã. Mã consideram o umbrã faþã de
ceea ce însemna pentru mine Titu Maiorescu (...) A apãrut în
Viaþa Româneascã nr. 5, mai 1963. vara urmãtoare am fost
într-o excursie cu fiicele mele în munþii Fãgãraºului ºi într-un
anumit loc frumos, care invita la odihnã, dupã un urcuº cu o
raniþã destul de grea în spate, ne odihnim ºi noi; întâlnim acolo
cinci persoane care, foarte amabile, ne-au invitat sã ne odihnim
ºi noi. ªi, dupã un vechi obicei turistic, când intru într-un cerc
Sunt Liviu Rusu!» ªi primul
pe care-l gãsesc, m-am prezentat: «Sunt
Cum? Ãla?» Zic: «Da.
Da.
cu care am dat mâna, deodatã se uitã: «Cum?
Ãla!
Ãla!» N-a trebuit sã spun despre ce-i vorba. Îmi este cea mai
scumpã amintire (...) Am descoperit apoi: erau douã doamne ºi
trei domni, toþi profesori de românã”.
A doua prelecþiune pe care o evoc aici ºi care, de fapt, aºa
cum am afirmat la începutul acestui comentariu, mi-l
prilejuieºte, este cea susþinutã de Edgar Papu ºi Constantin
Noica
Noica, în ordinea în care au vorbit, la 22 septembrie 1977,
discursul lui Noica fiind pe alocuri o replicã la aserþiunile
prietenului ºi coechipierului sãu în acea zi de neuitat, împreunã
cu care ne-a oferit celor prezenþi, acolo ºi atunci, un adevãrat
regal
Prelecþiunea lui Noica a fost consacratã, în totalitate,
manuscriselor lui Eminescu, a cãror fotocopiere urgentã –
pentru a deveni accesibile studioºilor – îl preocupa, în acea
vreme, obsesiv. Edgar Papu conturase un profil al unui
Eminescu – homo integralis. La un moment dat, Noica l-a
întrebat:
Dragã Edgar Papu, din 44 (caiete) manuscrise care
„–Dragã
cuprind toatã opera antumã ºi postumã a lui Eminescu, plus
toatã ucenicia lui, câte þi-au ajuns sub ochi?
E.P
E.P.. – Dragã Dinu Noica, trebuie sã-þi spun cã nici unul,
direct.
C.N. – Direct...ªi indirect?
E.P
E.P.. – Indirect, câteva, foarte puþine.
C.N. – Eu te admir
admir,, întâi pentru sinceritatea dumitale ºi,
pe urmã, pentru faptul cã eºti eminescologul care eºti, fãrã
sã te fi întâlnit cu miracolul eminescian”.
Îmi amintesc liniºtea jenatã a asistenþei în faþa acestei ºarje,
chiar dacã una prieteneascã. În acelaºi context, Noica a
dezvãluit câteva din preþioasele descoperiri pe care le fãcuse
parcurgând anevoie la Academie cele 44 de caiete. Anevoie ºi
sub strictã supraveghere. Cea cu care se mândrea în mod
deosebit constã în douã versuri cu adevãrat magnifice: „Ca
o spaimã împietritã, /Ca un vis încremenit”, existente în
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manuscrisul 2254. De fapt, ar fi vorba de un singur vers,
virgula – a zis Noica – fiind pusã de el, cãci Eminescu „a
uitat-o”, un vers „care bate pânã la sfârºitul Terrei”. Ca o spaimã
povesteºte piramidele” cãci „ce altceva sunt
împietritã „povesteºte
piarmidele decât spaima de moarte împietritã?”, iar ca un vis
încremenit „povesteºte tot îngheþul uman”. Aºadar
Aºadar,, a comentat
Noica, un vers care strãbate toatã istoria planetei „pânã la
îngheþul ei”, un vers, a conchis filosoful, „care bate pânã la
sfârºitul lumii”.
Polemizând cordial cu Edgar Papu, care vorbise de vastele
cunoºtinþe ale Poetului, gazetarului (analistului – cum i-ar
spune astãzi tocºoiºtii de ambe sexe), gânditorului Eminescu,
Noica a nuanþat în stilu-i inconfundabil: „Acum, sã nu vã
faceþi iluzii. Eminescu este cel pe care l-a descris Edgar Papu,
dar ºi omul multor scãderi, al multor imperfecþiuni, însã
ceea ce e uluitor e cã are o cuprindere universalã, de homo
integralis, faptul cã vrea totul, faptul cã trãieºte ruºinea de a
nu ºti tot.
Mi-am pus adeseori problema dacã, plimbându-mã pe
câmp mã întâlnesc cu un marþian sau cu un om de pe altã
planetã ºi mã întreabã: «Ce este, domnule, esenþial pe
Pãmânt, ce cunoºtinþe aveþi?», vã spun clar: m-apucã groaza.
erra ca sã pot sta de vorbã cu el. Oricare
Ce ºtiu eu despre TTerra
dintre noi trebuie sã se ruºineze, ca ºi Eminescu, care se
ruºina cã nu ºtie tot. Dacã întorci aºa lucrurile, atunci fiecare
paginã din el, cu aproximaþiile ei, cu greºelile ei, devine un
miracol. E miracolul acesta, al laboratorului unui geniu”
Mai înainte, în discursul sãu, Noica fãcuse o foarte finã
distincþie între neºtiinþã ºi ignoranþã: „Ignoranþã sã n-ai,
neºtiinþã avem cu toþii, slavã Domnului, adicã sã nu ºtii ceea
ce trebuie sã ºtii, dar neºtiinþã avem cu toþii, cu duiumul
duiumul”.
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Liviu Ioan Stoiciu

JURNALUL POEMELOR

Duminicã, 15 martie
Dormitez pânã la ora 12 (visez, între altele, cã urc pe
un munte, pe creste cu prãpãstii de o parte ºi de alta ºi
cãrarea îmi fugea de sub picioare, dar mã descurcam,
netemãtor), Doina Popa, soþia, dactilografiazã la al treilea
roman al ei pe rupte, azi va stabili probabil un record…
Laurenþiu, fiul, face ºi azi exerciþii la matematicã, adevãrat
eveniment – dupã care pleacã la film, în oraº, la
„dalmaþienii” animaþi, se întoarce distrat, nici azi n-a gãsit
bilete, totuºi a cumpãrat unul la suprapreþ, dar nu înþelege
la ce orã e pentru azi… Nu am chef de viaþã. E duminicã,
las televizorul deschis de la 12 la 15.30: nimic deosebit
(în afara faptului cã e gripatã… crainica!), program sub
orice criticã. Voi citi din suplimentul de fotbal cumpãrat
ieri la derutã, ºi din revista Magazin, texte documentare,
sunt în cãutare de vocabular. Vin la biroul meu din
sufragerie, Doina mã enerveazã: „iar trebuie sã mã mut”,
îmi spune neprietenoasã, adicã trebuie sã ia maºina de
scris din sufragerie ºi sã meargã în dormitor sã
dactilografieze, nu o înþeleg, o deranjeazã cã dorm
duminica pânã la ora 12 ºi trebuie sã vinã în sufragerie
sã dactilografieze – biata de ea, ce chinuitã e! Aºa îmi
tot repetã, cã ea n-are statut de scriitoare în casã, „care
sã comande”! Ce naiba sã comande? Vrea sã mã mut eu
în sufragerie sã dorm, probabil, dacã am chef sã întârzii
în pat… Va veni sã mã împace iar, mai apoi, se pare cã
nu se mai poate abþine: o enervez ºi gata, orice aº face!
Aºtept ca ea sã se culce (somnul de dupã-amiazã) ºi sã
mã aºez la biroul meu: de la 15.30 la 16.15 scriu un
poem. Singurele mele bucurii sunt aceste versuri, nu ºtiu
de ce scrise pe furiº, e o indecenþã scrisul?

Ne aºezãm pe nisip: suntem carbon,
hidrogen, oxigen, azot,
fosfor ºi sulf… Ne descompunem. Norocul
nostru cã nu
ne þine nimeni socotealã. Ne aºezãm
peste tot, fãcuþi praf, suntem în stadiu de
particule… Tu,
cu sânii
goi ºi eu, tot mai obosit.
8

Suntem apariþii întâmplãtoare, la umbra unei
himere în formã de sfeºnic
argintat, cu moleculele date peste cap, care
ne interzice
sã gândim.
La umbra unui sfeºnic ameninþãtor al
caraghiosului
ãsta de astrolog: nu e o himerã. La umbra
ipoteticei lui
planete care
acum face conjuncþie cu Marte ºi aduce
schimbãri
în carierã, ca urmare a unor greºeli
proprii sau din cauzã cã nativii se revoltã ºi
nu mai acceptã
sã fie supuºi unor reguli… Suntem apariþii
întâmplãtoare pe malul
mãrii acesteia provocatoare, unde
am ajuns: eu
ºi tu, corãbii naufragiate. Ah, nemulþumirea
ne face rãu. Nu
suntem sortiþi sã trãim aici
împreunã decât câteva minute... Cã e o
continuã
reverberaþie: îþi
prind bãrbia între degete, te sãrut, abia
te ating ºi sãrutul
sunã atât de zgomotos – e o manifestare
a sunetului
primordial…
Rãmân la birou ºi citesc documentare despre enigmele
naturii ºi poezie din numerele adunate pe birou din revista
ieºeanã Cronica. La ora 18 intru în cadã, fac „baie
generalã” (adicã îmi spãl ºi pãrul cu ºampon), dupã ce
Doina a fãcut baie generalã. Mã chinuiesc, dupã ce curãþ
baia, sã repar sifonul chiuvetei (Doina a fãcut rost, la
rugãmintea mea, de la instalatorul sanitar de la ea de la
liceu, unde lucreazã, de „capacul” ce se înºurubeazã
deasupra „capacului”; în comerþ nu se gãseºte, e o
tâmpenie care crapã când þi-e lumea mai dragã), au ruginit
toate pe aici… O cert pe Doina cã nu se mai ocupã de
copil, cã trebuie spãlat mai des, cu tot cu ce îmbracã ºi
dezbracã. Iau acul ºi-mi cos, ca de fiecare datã singur
PRO

(Poemele aleg zilele de jurnal. Zile în care poemele
au fost scrise. Poeme rãmase în sertar, originale,
nepublicate niciodatã, nicãieri. Sunt în anul 1987
1987, în 19
februarie am împlinit 37 de ani, locuiesc la Focºani ºi
sunt bibliotecar la Biblioteca Judeþeanã, prescurtatã BJ
aici, se lucra ºi sâmbãta)
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(doar am soþie care lucreazã ca ºi mine, nu?) lenjerie de
corp. Afarã parcã s-a mai înmuiat gerul, sunt zero grade
la termometrul de afarã, e ºi oleacã de soare. Nicocea
(N. Ceauºescu prescurtat), în Birmania, cu coroniþe
înflorite la gât. De azi începând se serbeazã UTC-ul, asta
mai lipsea, toatã sãptãmâna va fi sacrificatã de politruci
– la televizor e un film despre Canalul Dunãre-Marea
Neagrã, despre… brigadieri! Nimic despre blestemul
morþilor Canalului (Canal fãcut degeaba, mã tem). Postul
de radio Europa Liberã se ocupã ºi el de incidentele
româno-ungare pe seama „istoriei comune”, câtã a fost,
are o poziþie ezitantã, ia ºi el apãrarea minoritãþii maghiare
din România, cã Nicocea e vinovat de toate. Profit cã
Laurenþiu nu are mâine de învãþat la botanicã sã-l meditez,
ºi citesc prozã de Vasile Petre Fati ºi Ernesto Sabato ºi
„cãrþi de documentare” de D. Davidovici ºi un autor strãin,
n-are rost sã-i reþin numele, nu e scriitor, câte puþin din
fiecare. Laurenþiu face ºi el baie generalã, îi tai eu unghiile,
ca de fiecare datã. Revãd verbul francez. Ne culcãm iar
toþi trei în acelaºi pat, sã ne þinem de frig, eu vin la 1.

PRO

Trei adnotãri, sã scap de grija lor (cã-mi tot stau pe
cap, e ciudat cum îmi revin în memorie; îmi revin fiindcã
nu le-am consemnat la timpul lor): 1. Mi-a fost întrerupt
telefonul când vorbeam cu Adrian Alui Gheorghe. Pe când
el era de gardã la Casa Pionierilor din Piatra Neamþ, unde
lucreazã: nu mai ºtiu exact când s-a întâmplat asta, în
preajma sãrbãtorilor de iarnã? Între 25 decembrie ºi 7
ianuarie? Nu am idee… Ba nu, parcã era mai încoace:
se punea problema apariþiei cãrþii a doua a lui Aurel
Dumitraºcu, care ar fi fost gata tipãritã! (Dar care n-a
apãrut nici pânã azi! De ce? Mã sâcâie: e o carte din
1986 neapãrutã pânã azi! Sã fi avut necazuri Aurel
Dumitraºcu?). Ce-am vorbit cu Adrian nici nu mai þin minte,
dar ºtiu cã am exagerat cu politica la telefon; a, îmi
amintesc, am fãcut caz de un articol al lui Eugen Barbu
la adresa Elenei Ceauºescu de supuºenie ºi mã miram
cã ea are atâta putere… Tocmai când Radu Florescu
aºtepta lângã Adrian sã schimbe ºi el o vorbã cu mine,
pauzã – stop… N-am mai auzit nimic: alo, alo! Nici tu ton
revenit, nici tu nimic: ce s-a întâmplat? Nu pot sã cred
cã am telefonul sub urmãrire în continuare, deºi s-ar putea
sã mã coste naivitatea asta… 2. Am aflat de la Janina
Vadislav ºi de la… Viorica Manta, o inginerã care se tot
leagã de mine la BJ Vrancea (unde mai lucrez) cã mã
cunoaºte „din auzite”, o trãsnitã, am aflat cine m-a pomenit
la Radio, pe Programul 3: Ion Bogdan Lefter. A vorbit I.B.
Lefter despre mine la radio, ce chestie – când ºi ce, exact? Nu se ºtie. În sfârºit, tot e bine cã el nu m-a uitat. E
singurul care nu m-a uitat în momentul de faþã, fiind ºi
singurul care mi-a citit primele douã cãrþi cu atenþie… 3.
Un fost cenaclist de la „3,14” din Bucureºti (cenaclu
studenþesc pe care l-am condus ºi eu), Gheorghe Neagu,
a fost „premiat” (la concursul de debut), alãturi de alþi 1015 la prozã, la Editura Albatros, va apãrea anul acesta
într-un „Caiet al debutanþilor”. De la despãrþirea mea de
acest cenaclu, din 1974, despãrþire definitivã (Gh. Neagu
ºi soþia lui mereu supãratã pe mine preluând ºefia
cenaclului, am impresia), când le-am atras atenþia
cenacliºtilor cã nu însemnãm nimic pentru literatura
românã ºi cã suntem „zero” dacã nu ne despãrþim ºi nu
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ne gãsim fiecare calea, Gh. Neagu, numai el ºtie când ºi
de ce, a venit (repartizat, oare?) la Focºani, nu ºtiu ce
hram poartã. Azi e ºef, ciudat, la o întreprindere cu invalizi
din Odobeºti: nu avem de a face unul cu altul, orgoliul lui
(alimentat de soþie) depãºeºte limita patologicului. Mai
demult i-am citit la Focºani niºte proze, l-am lãudat, invitat
întâmplãtor la un cenaclu focºãnean (de la cenaclul „3,14”,
din 1974, eu n-am mai frecventat alt cenaclu literar) ºi
apoi acasã la el (vizitându-l la insistenþa unui alt cenaclist
de la „3,14”, Mircea Dobrovicescu, bucureºtean, un fel
de „liant” între noi), eu îl ºtiam de poet. Gh. Neagu
recunoaºte cu umor cã a cãrat atâtea damigene cu vin
de Odobeºti, cã ar putea crede cei de la edituri cã e
podgorean! Acum e liniºtit, Mircea Ciobanu îl va debuta
cu o carte a lui de prozã imediat dupã ce va debuta cu o
prozã scurtã în „Caietul debutanþilor” la Editura Albatros
– cicã Editura Cartea Româneascã îi stã la picioare,
deoarece e convins cã are stofã de prozator adevãrat,
îmi spune, discreþia lui pe plan local-judeþean (Vrancea)
e doar o urmare a orgoliului lui de neînþeles, cã „noi” trebuie
sã-l descoperim, „noi, cei din Focºani” fiind niºte prichindei
„în ale literaturii”. Cine ºtie, o fi având dreptate, anii viitori
vor hotãrî… O fi „activist PCR”?

Sâmbãtã, 21 martie 1987
La ora 8.15 la BJ, citesc, la salã, din „Zona Botoºani”
(texte despre etnografie ºi folclor). Termin de citit volumul
„Poeme” al Ioanei Ieronim, apãrut anul trecut: e aºa ºi
aºa. Merg cu colegul de birou, Alecu Lenco, la Casa
personalului didactic, unde nu mai lucreazã decât
bibliotecara – avem de fãcut împreunã o expoziþie, o va
face numai ea. Vin sã vãd presa la chioºcurile din centrul
Focºaniului, iau ca de obicei sâmbãta Magazin ºi
„supliment de fotbal”: îl întâlnesc pe Viorel Munteanu, îºi
duce maºina de scris la control la Miliþie (unde e Miliþia e
ºi Securitatea „care nu existã pe firmã”), la Odobeºti, cã
ar umbla pe acolo niºte manifeste… Interesant! Cumpãr
o garoafã (10 lei) ºi revin la BJ, citesc la sala publicã din
Van Gogh. Biroul unde lucrez eu e închis, doamna Zainea
fiind plecatã (ea are gestiune). Citesc la salã
Contemporanul ºi Tribuna, pe lângã ziare (cu pagini
moarte). Azi cumpãr cinci pâini, una o dau colegei Geta
Sterian. La 13.30 sunt acasã, stau la desen animat la
televizor ºi la fotbal, mãnânc ºi fac în sufragerie curãþenie.
La ora 15 sunt lângã Doina în pat, pânã la 16.30: când se
plânge cã vrea sã dactilografieze ºi nu poate din cauzã
cã eu dorm (dorm pe sãrite, toropit, sper cã nu sunt
bolnav)… Apropo, acum trei zile a fost cutremur de 4,3
grade Richter, numai Laurenþiu l-a simþit. Pus pe picioare,
mãnânc niºte cornuri ºi vin la biroul din sufragerie: aºtept
sã dactilografieze Doina la romanul ei, nu are însã spor,
se plimbã prin apartament, preocupatã. Aº fi vrut sã scriu
un poem, nu pot aºa, deranjat de prezenþa Doinei, deschid
la Europa Liberã, unde e muzicã, ºi citesc… Încep sã fiu
nervos încet-încet, nemaiapãrând Laurenþiu de la ºcoalã.
Doina continuã sã batã la maºinã ultimele pagini din al
treilea ei roman (pe al doilea îl are în portofoliul Editurii
Albatros). Opresc muzica ºi de la 17.45 la 18.45 (dar mã
învârt în jurul lui o orã ºi jumãtate) mã chinuiesc sã
9
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E prinsã în cuie o batistã cu bani, o creangã
de brad
ºi busuioc: la încheierea cãpriorilor
casei noi, sã poarte noroc. Înþelegi? Cã e o
altã lume
care te face aici cu putinþã – ne închinãm.
Ne
uitãm lung, totodatã, la
pãlãria bunicii, reapãrutã din senin, cu
panglici ºi aripi
orizontale, luatã de curenþii de aer, care o
duc
pânã pe vârful
muntelui, cu siguranþã. De unde iar o
coboarã… Îi
auzi chiotul dispreþuitor al
bunicului (el
a primit-o pe bunica pe lumea
cealaltã). Acolo, pe vârful muntelui, unde se
aflã
mormântul tãlmãcitor… În
cap cu frunzele uscate ale unui acoperiº
uscat prin care au trecut,
vâslind,
strânºi unul în altul în aceastã pãlãrie:
bunica ºi bunicul,
suflete îngemãnate, firiºoare de piliturã
cosmicã, droguri, cu
gura ºtirbã a soarelui în ochi, învinovãþiþi cã
n-au fãcut
încã nimic de seamã de unul
singur de când au murit. Vâslind acum, însã,
iar în doi,
e cu totul altceva: „cã
sunt bine îmbrãcaþi ºi umblã
fãrã sfialã, se vede cã au sã se aºeze la
masa
zeilor, pânã la urmã”. În casã nouã…
Am fost întrerupt cât am scris ºi de Doina ºi de
Laurenþiu, o datã sosit la ora 18 de la ºcoalã (a fost la
„cercul de românã” al lui Enache Mândrescu, a citit poezie
ºi a fost aplaudat; el n-a înþeles poezia celorlalþi, mi-a
mãrturisit), a luat nota 7 la lucrarea scrisã la „românã” ºi
10 pe caietul de lecturi. Fac presiuni asupra Doinei sã se
ocupe ea de pregãtirea fiului la literaturã, pe acest
trimestru ºcolar, marþi are tezã, cu atât mai mult cu cât
lui Laurenþiu nu-i pasã, e absent ºi-o sã fie iar rãu pentru
10

el… La 19.30 apar Melania, surioara, ºi fiul ei, Cosmin
de la Adjud, stãm la gargarã pânã noaptea. Laur se joacã
pe rupte cu Cosmin, Melania ne povesteºte care mai e
viaþa ei, mâine merge sã-ºi ia carnetul de conducere auto;
în privinþa serviciului, deocamdatã nu ºtie unde o sã mai
lucreze (în domeniul farmaciei). Pentru prima oarã observ
azi cã ziarele nu scot o vorbã despre programul
televiziunii – înþeleg de ce, e aniversarea a 65 de ani de
la înfiinþarea UTC ºi Nicocea þine o cuvântare în direct,
asist la un spectacol absolutist: Nicu Ceauºescu, fiul
„marelui conducãtor”, îi mulþumeºte tatãlui, mama Elena
îl soarbe din ochi, iar soþia lui, Polixenia, ºefa pionierilor,
îl aplaudã fericitã, e de-a dreptul imposibil tot acest
spectacol, aceeaºi regie de imbecilizare colectivã în Sala
mare a Sporturilor, ce vremuri, Dumnezeule, pânã când
o sã mai dureze asta? Programul TV e definitiv compromis
– sã aºteptãm sã plece la plimbare iar în þãri strãine
Nicocea, a anunþat deja trei, cã dupã plenara PCR nu va
mai fi nimic de vizionat. Din pãcate, la televiziunea de la
Chiºinãu se vorbeºte numai în ruseºte. Îmi gãsesc de
lucru: rearanjez camera copilului, pun pe un perete, pe
lângã harta Vrancei, ºi harta României, harta Europei
(fizicã) ºi harta lumii (politicã), mari, rearanjând toate
celelalte tãieturi sau pliante strãine ce le înconjoarã…
Pe puþin douã ore muncesc în camera lui Laur, iese o
treabã bunã – dacã stai cu ochii pe pereþi, ºtii pe ce lume
eºti… Laurenþiu ºi nepotul Cosmin se culcã la 0.30 cu
Melania, în camera fiului. Azi, la prânz, erau 13 grade,
seara însã vremea s-a rãcit iar substanþial… E nenorocire
cu þânþarii în apartament (blocul are subsolul inundat).
Mã culc înainte de 2.
Ziarul Milcovul (organ al PCR Vrancea) de azi publicã
numirile celor ce-mi vor sta în cale, noua putere politicã
localã legatã direct de problemele mele: cei doi secretari
cu propaganda! Anume, la judeþ Lucian Dumitrescu
(absolvent de filozofie, deºtept nevoie mare, care mã
duºmãneºte, ºtiindu-mã un critic al PCR, al incompetenþei
din rândurile conducerii lui, un demagog de ºcoalã nouã,
tipic, plin de farmec, orator neîntrecut, politicos), luat de
la Cabinetul judeþean PCR, ales în locul lui Al. Crihanã
(un adversar de moarte al meu, cunoscut ºi la Uniunea
Scriitorilor, el mi-a blocat an de an dosarul de primire),
instructor al CC al PCR acum, cine ºtie dacã nu va fi el
urmaºul lui M. Dulea-nebunul! Asta ar fi o loviturã de
graþie pentru mine… ªi la municipiul Focºani, Radu
Borcea (în locul lui Georgicã Strat, decãzut cumva din
funcþie, un activist moale de partid, care n-a prea fãcut
excese, sau nu le ºtiu eu, se putea discuta omeneºte cu
el, îmi pare rãu cã are necazuri), un fost ziarist judeþean…
restructurat cu ani în urmã ºi responsabil la „Casa Albã”
localã cu presa… Cu siguranþã nu mã voi înþelege cu noii
aleºi „la o adicã”, ei vor fi stãpânii culturii vrâncene pentru
cine ºtie cât timp: eu va trebui sã-mi iau tãlpãºiþa de pe
aici… În sfârºit, un al treilea ales, primarul Focºanilor,
unul Gh. Mihail, fost secretar judeþean UTC ºi primar la
Mãrãºeºti: cred cã nu-l cunosc, abia aºtept sã-l reped
deoarece mi se tot taie curentul electric…

(20 decembrie 2008. Bucureºti)
PRO

definitivez un poem, pe furiº, întrerupt continuu:
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aniversãrile neamului

Dumitru Huþanu

24 IANUARIE 1859

SEMNIFICAÞII FOCªÃNENE

PRO

În memoria tuturor popoarelor, marile momente care le-au
însoþit ºi determinat mersul lor în istorie sunt pãstrate cu
sfinþenie, sunt aniversate ca semn de preþuire ºi recunoºtinþã,
ca mãrturii ale temeliei pe care ºi-au aºezat prezentul ºi îºi
configureazã viitorul.
Un asemenea moment îl constituie pentru noi românii
Unirea Principatelor Române, împlinitã prin dubla alegere, la
Iaºi ºi Bucureºti, la 5 ºi 24 Ianuarie 1859, a aceluiaºi Domnitor
– Alexandru Ioan Cuza.
S-a fãcut atunci întâiul pas spre împlinirea visului de veacuri
al românilor – Unirea tuturor provinciilor româneºti într-un
singur stat – România.
Istoria a confirmat, în devenirea ei continuã, cã Unirea
Principatelor Române Moldova ºi Valahia, de la 24 Ianuarie
1859, a pus piatra de temelie a statului român modern, a
cuceririi Independenþei de Stat la 1877, a realizãrii Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918.
Pentru focºãneni, Unirea Principatelor a însemnat ºi
împlinirea nãzuinþei lor de a vedea ºters de pe harta oraºului
hotarul ce-l separa de veacuri în Focºanii Moldovei ºi Focºanii
Munteni.
Viaþa pe hotar le-a întãrit ºi mai mult credinþa cã, deºi trãiau
separaþi de o parte ºi de alta a Milcovului, sunt fiii unuia ºi
aceluiaºi neam, cã vorbesc una ºi aceeaºi limbã, cã au aceeaºi
credinþã ºi aceleaºi obiceiuri, cã au aceleaºi idealuri de îndeplinit,
cã numai Unirea îi poate întãri ºi ieºi biruitori în faþa vicisitudinilor istoriei.
Din credinþa cã sunt fiii aceluiaºi neam avea sã izbucneascã
înflãcãrata exprimare a nãzuinþei lor de unitate naþionalã, de la
20 iunie 1848, când locuitorii dintr-o parte ºi alta a hotarului,
sãrbãtorind în Piaþa Munteni (Piaþa Unirii de astãzi) ziua
Constituþiei revoluþionare, au strigat, într-un singur glas,
„Trãiascã România toatã”, „Sã trãiascã Unirea poporului
român”.
Din aceastã credinþã avea sã se alcãtuiascã, la Focºani,
unul dintre cele mai puternice Comitete Unioniste, în iunie
1856. În manifestul acestuia se declara cu tãrie: „Subiscãliþii,
cetãþeni de toate clasele, locuitori ai Þinutului Putnei ºi ai
oraºului Focºani din Principatul Moldovei, declarãm ºi noi cã
dorinþele noastre sunt: Unirea ambelor Principate, Moldova ºi
Valahia, într-un singur stat, sub denumirea de România”.
Cu aceeaºi credinþã, focºãnenii aveau sã-ºi trimitã la Iaºi,
în 1857, în Adunarea Ad-hoc a Moldovei pe Ion Roatã, din
Câmpuri ºi pe Gheorghe Ilie, semnatari ai hotãrârii acesteia de
a se înfãptui cât mai curând Unirea. Dupã numai un an, în
decembrie 1858, focºãnenii îl aleg pe marele artizan al Unirii,
Mihail Kogãlniceanu, ca deputat al oraºului lor. Prin glasul
acestuia, aveau sã-l aleagã, la 5 ianuarie 1859, ca Domnitor al
Moldovei, pe colonelul Alexandru Ioan Cuza.
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Atunci, din cealaltã parte a oraºului, locuitorii expediau
Domnitorului o telegramã: „Corpul Electoral Focºanii-Munteni,
simþind cu Dumneavoastrã sentimentele de bucurie pentru
norocita alegere a Domniei Voastre, vã feliciteazã strigând:
Glorie vouã, fraþilor de peste Milcov. Trãiascã România Unitã”.
Vestea alegerii Domnitorului Moldovei ºi la Bucureºti, la 24
Ianuarie 1859, a stârnit la Focºani entuziasmul general. Întregul
oraº a cãpãtat aspectul zilelor de sãrbãtoare iar „poporul a
mers în pompã la hotarul care mergea prin inima acestei întinse
ºi frumoase þãri ºi au aruncat cu pietre într-însul, dorind ca
numele lui sã nu se mai cunoascã”, cum se scrie într-un document al timpului.
În numele locuitorilor de pe ambele pãrþi ale hotarului se
expedia o altã telegramã Domnitorului Unirii: „Sub impresia
unui simþ de bucurie extraordinarã, inimile rãmân unite ºi nu
pot exprima toate câte simþim. Orãºenii focºãneni nu pot sã
zicã decât: Sã trãiascã România, Sã trãiascã Prinþul lor”.
La 5 februarie 1859, în drum spre Bucureºti, Alexandru
Ioan Cuza s-a oprit, pentru întâia oarã, la Focºani. Aici, la hotar,
în faþa Hotelului „Cimbru” (Poºta-Veche de astãzi), pe bulevardul
care avea sã-i poarte de atunci ºi pânã astãzi numele, locuitorii
oraºului i-au fãcut o primire entuziastã. Încã odatã oraºul a
îmbrãcat haine de sãrbãtoare.
Atunci, ºi în acel loc, s-a petrecut memorabila întâlnire dintre
Moº Ion Roatã ºi Cuza Vodã.
Devenit încã din acei ani simbol al Unirii, Focºanii aveau sã
fie, între 1859-1862, gazda Comisiei Centrale, consideratã, pe
bunã dreptate, prin legile elaborate, primul Parlament al
României moderne.
Atunci, în 1859, în Comisia Centralã, Mihail Kogãlniceanu
propune unificarea oraºului Focºani. Dupã numai trei ani,
Alexandru Ioan Cuza, prin Decretul din 10 iulie 1862, consfinþea
dispariþia pentru totdeauna a hotarului: „Ambele pãrþi ale
oraºului Focºani, de dincolo ºi de dincoace de Milcov, vor
forma în viitor un singur oraº care va fi reºedinþa judeþului
Putna”.
Decretul a fost primit de locuitori cu o bucurie greu de
exprimat în cuvinte. Oraºul cãpãta, pentru a treia oarã, aspectul
zilelor de sãrbãtoare. Se expedia, din nou, o telegramã la
Bucureºti: „Entuziasmul focºãnenilor pentru definitiva unire a
acelui oraº este la culme”.
Mãrturiile scrise ºi nescrise, care au strãbãtut timpul despre
evenimentele ºi oamenii din Focºanii anilor Unirii Principatelor,
au pãstrat vie, generaþie de generaþie, pânã astãzi, semnificaþia
istoricã a zilei de 24 Ianuarie.
Ca un semn al prezenþei ei continue în conºtiinþa noastrã, o
sãrbãtorim ºi acum , la Focºani, cu aceeaºi credinþã cã am fost
ºi vom fi, deopotrivã, fiii ai pãmântului românesc ºi fiii ai marii
comunitãþi europene.
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Iordan Datcu

ION HANGIU ªI MISIUNEA
DE A CONSTRUI
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Articole-program de ziare ºi reviste, cu o introducere de
Ion Cristoiu; Presa postdecembristã sub semnul reaºezãrii
(Bucureºti, Historia, 2006).
La cei 85 de ani ai sãi, profesorul doctor Ion Hangiu
dã bun de tipar celor patru volume, aduse la zi, ale lucrãrii
Presa literarã româneascã. Articole program de ziare ºi
reviste, în care sunt incluse ºi reviste din exil.
Mai existã o operã a sa, aceea de secretar general,
între 1971 ºi 1996, al Societãþii de ªtiinþe Filologice, ani
în care au apãrut 97 de numere ale revistei Limba ºi
Literatura românã. 17 volume ale Buletinului Societãþii
de ªtiinþe Filologice, publicaþii înfiinþate ºi conduse de el
în calitate de redactor-ºef (1974-1996). ªi tot atunci Societatea de ªtiinþe Filologice s-a asociat în susþinerea financiarã a tipãririi a trei volume, din cele patru, din Bibliografia
româneascã modernã 1931-1918, elaborate de colectivul
de bibliografie al Bibliotecii Academiei Române.
Pentru toate aceste merite, despre Ion Hangiu au
apãrut, în ultimele patru decenii, mãgulitoare aprecieri,
între semnatari numãrându-se: Al. Graur, ªerban
Cioculescu, Iorgu Iordan, Dan Simionescu, Gabriel
ªtrempel, Zoe Dumitrescu Buºulenga, Mircea
Anghelescu, Ion Coteanu, Dumitru Micu, Eugen Todoran,
Dan Mãnucã, Mircea Popa, Cornelia ªtefãnescu, I.C.
Chiþimia, Nicolae Florescu.Acad. Constantin Ciopraga
scria despre el în 2004: „La originea unei înfãptuiri culturale
de interes larg s-a aflat, mai totdeauna, câte un om de
catedrã. În mod natural, profesorul Ion Hangiu ºi-a asumat
misiunea de a construi – acesta este principiul existenþial
major. Dinamic, întreprinzãtor, asociabil, olteanul
bucureºtenizat a adus cu sine – de la Horezu – aspiraþia
de a adãuga fondului primit dimensiuni întregitoare.
Descoperim în biografia sa spiritualã un legãmânt etic
încununat de realizãri. Într-un pãtrar de secol, cât a militat
ca secretar general al Societãþii de ªtiinþe Filologice din
România, a impulsionat, a coagulat ºi a contribuit multiform la organizarea acþiunilor pentru cercetarea
sistematicã a limbii ºi literaturii naþionale. (…) El însuºi,
în ipostazã de istoric literar, ºi-a legat numele de câteva
opere de referinþã, instrumente de lucru în cunoaºterea
fenomenului literar românesc’’
Volumul I.Hangiu la 80 de ani. O viaþã închinatã ºcolii
ºi presei româneºti (Bucureºti, 2005, 418 p.+foto) este
indispensabil celui interesat sã cunoascã eminenta
personalitate a celui care împlineºte, la 16 februarie 2009,
85 de ani.
Recunoºtinþa noastrã, domnule Profesor!
PRO

Mai bine de 45 de ani, frecventarea Bibliotecii
Academiei Române n-a fost pentru sine profitabilã doar
prin cercetarea a sute ºi sute de cãrþi, a sute ºi sute de
reviste ºi ziare, a numeroase manuscrise, demers care
mi-a îngãduit sã-mi scriu cãrþile, sã-mi alcãtuiesc ediþiile
pe care le-am îngrijit; a fost profitabilã ºi prin cunoaºterea
unei serii de cercetãtori de vocaþie, între care îi amintesc
pe ªerban Cioculescu, pe Ovidiu Papadima, care îºi fãcea
documentarea, în anii ’60 ai secolului trecut, pentru
editarea, în colaborare cu Ioan Lupu ºi Nestor Camariano,
a Bibliografiei analitice a periodicelor româneºti (I-II, 19661972), pe Dimitrie Vatamaniuc ºi Petru Creþia, care
continuau elaborarea ediþiei critice a operei lui Mihai
Eminescu, începutã de Perpessicius ºi dusã pânã la
volumul al ºaselea, pe Ioan Massoff, care se documenta
pentru cele opt volume ale monografiei Teatrul românesc.
Privire istoricã (1961-1981). Din 1963 pânã astãzi, mã
vãd, la celebra bibliotecã, cu profesorul Ion Hangiu, ºi el
un veritabil stâlp al ei. Bibliotecã ale cãrei fiºiere le-a
parcurs sistematic, astfel cã se poate spune cã ele nu
reprezintã nici un secret pentru cercetãtorul versat care
este. Din îndelungatul lui travaliu au rezultat, rând pe rând,
lucrãrile: De la tiparniþa lui Macarie la Combinatul poligrafic
(1959, lucrare tipãritã în 10.000 exemplare, interzisã ºi
nedifuzatã, din care autorul a salvat un singur exemplar,
existent la Biblioteca Academiei Române), Presa literarã
româneascã. Articole – program de ziare ºi reviste (17891918), cu o introducere de Dumitru Micu (Editura Minerva,
1968, I, 530 p., II, 768 p.), Reviste ºi curente în evoluþia
literaturii române (Bucureºti, Editura Didacticã ºi
Pedagogicã, 1978, 288 p.), Societãþi ºi asociaþii în ºtiinþa
româneascã (Bucureºti, Asociaþia Oamenilor de ªtiinþã,
1981, 104p.), Centenarul concursurilor ºcolare. De la
„Tinerimea Românã” la concursul „M.Eminescu” (18851985), supliment al revistei Limba ºi literatura românã
(1985, 116 p + ilustraþii), Dicþionarul presei literare
româneºti (1790-1982) (Bucureºti, Editura Enciclopedicã
Românã, 1987, 492 p.), lucrare distinsã, în 1990, cu
Premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române; Dicþionarul
presei literare româneºti(1790-1990) ediþia a II-a revãzutã
ºi completatã (Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale
Române, 1996, 677p.); Bibliografia naþionalã retrospectivã
ºi progresul ºtiinþelor filologice, extras din Limbã ºi
Literaturã, vol.I (1977);Dicþionarul presei literare româneºti
(1790-2000), ediþia a treia (Editura Institutului Cultural
Român, 2004, 920p.); Panorama presei româneºti
contemporane (22 decembrie 1989-decembrie 2005).
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G. G. Costandache

ZEUL NECUNOSCUT AL LUI PÂRVAN
„Ceea ce istoria nu uitã devine legendã.
Ceea ce istoria uitã devine istoriografie…
Istoriografia demascã, filosofia istoriei justificã.”
(Lucian Blaga)
Abstracþiile reuºite sunt acelea care prezintã, cel puþin
latent, valoare metaforicã.Astfel, considerarea lui Vasile
Pârvan ca teoretician al istoriei având o viziune centratã
pe conceptul de „ritm istoric” înseamna mai mult decât
inspiraþia hegelianã, respectiv îndatorarea faþã de stoicism, platonism ºi bergsonism. Titluri binecunoscute ca
Memoriale, respectiv Idei ºi forme istorice, anunþã
meditaþia sa gravã asupra tragismului condiþiei umane.
Ori de câte ori mã gândesc la Pârvan îmi rãsar în minte
siluetele eroilor lui El Greco: oameni – flãcãri, personaje
care vibreazã încãlzind pânã la incandescenþã, menþinând
parcã focul sacru al umanitãþii în credinþa creºtinã.
„S-a zis cã principii filosofi ºi învãþaþi nu sunt cei mai
buni; fals pentru cã suprema devotare la interesele publice
nu poate fi ajunsã decât de un filosof. Exemplul lui Marc
Aureliu, care a salvat civilizaþia europeanã de barbarie, e
hotãrâtor” (V.Pârvan).
Fãrã sã fie taciturn, închis în sine sau posac, el
vorbeºte puþin ºi preþuieºte mult subînþelesurile.
Totdeauna exprimarea sa este discretã, parcã pentru a
tãinui comori preþioase ale gândului. Liniºtea sa ºi calmul
ascund, tot atât cât exprimã, omisiunile fiind intenþionate,
riposte subtile la zgomotele cotidianului.

Estetica „moralã” a lui Vasile Pârvan

PRO

Eroul principal din memorialul Laus Daedali este un
cioplitor în piatrã. Putem presupune cã este înrudit ca
meserie cu sculptorul ce l-a inspirat pe Aristotel în
elaborarea doctrinei celor patru cauze: materialã, formalã,
eficientã ºi finalã.În metafizica aristotelicã se expune ºi
o variantã prescurtatã, doctrina substanþei ce se explicã
prin dualitatea materie – formã.
Într-adevãr, Daedalus este un personaj mitic, arhitect
dar totodatã pictor ºi sculptor ce a înalþat labirintul poruncit
de regele Minos spre a închide minotaurul. Zidit de rege
între aceºti pereþi spre a-l fereca, Daedalus s-a salvat
având aripi lipite cu cearã cu care a zburat. A ieºit din
capcana terestrã având mijloace de înalþare în vãzduh.
Problema evocatã de Vasile Pârvan în acest memorial pare a fi esteticã, dar este totuºi moralã, dacã nu
chiar metafizicã. „Cum e cu putinþã ceva nou? ar fi întrebat
C.Noica. „Sãpãtorul în piatrã” mediteazã asupra
zãdãrniciei pe care o exprimã astfel: „gândul nou e strivit
în tipare vechi” (p. 256, MEMORIALE Dacia Cluj, 1973).
SAECULUM 1/2009

Mai explicit: „nu ne putem birui pe noi înºine, ca sã nu
alegem tot vechile forme ºi pentru gândul cel nou “ (p.260).
Nu suntem departe de obsesia lui Titu Maiorescu care
prevenea, cum se ºtie, asupra „formelor fãrã fond”…
Problema moralã este pusã de V. Pârvan astfel: „e aºa
de puþin gând nou în ceea ce fac oamenii” (p. 257).
Care poate fi cauza? Pârvan subliniazã cã „omul nu
poate spune decât lucrurile potolite, împuþinate, fãcute
trup, ale vieþii lui lãuntrice” (p. 258). Adâncindu-ºi „gândul
despre tãcere” (subtitlul lucrãrii) eroul Alegenor se întreabã
tranºant: „E viaþa noastrã vorbã ori tãcere?” (p.261).
Ferindu-se de idolii de lemn, sãpãtorul în piatrã nu iubeºte
nici feþele de lemn sau masca de lemn cioplitã cu pietre
sau stilizatã.
Miezul lucrãrii este lecþia lui Alegenor: „noi sãpãtorii
în piatrã învãþãm pe oameni a vedea viaþa… îi silim sã-ºi
adânceascã înþelegerea… le dãm gândirea monumentalã,
care alege ce e statornic de ce e trecãtor în om“… „sã
mediteze asupra vieþii lor… creându-le gesturile simbolice
perpetuu expresive”… (p.268).
Iatã ºi morala într-o formulã despre „stilul însuºi al
vieþii” învãþat din „continua renunþare la tot ce nu se poate
spune din noi“…; Pe când „vrerea” ºi „simþirea” sunt prea
adânci, prea dureroase, ºi nu pot fi închise în linii ºi
forme… „numai judecata se lasã prinsã în gesturi“ (p.2).
Numai „judecata, în gospodãreasca ei aºezare a
tuturor celor cunoscute ºi necunoscute, dupã o logicã
fixã, ºi-a fãcut semne înþelese de toþi a ceea ce se poate
împãrtãºi din noi ºi altora” (p.269-270).
Nu se poate comunica decât ceea ce este comun ºi
obiºnuit, crede Pârvan. „Marea iluminare interioarã”
necomunicabilã are numai slabe reflexe prinse în clipe
de binecuvântare prin „forme de stil liric” (p.270).
Rãspunsul la întrebare (p.261) apare acum evident: „Viaþa
cea adevaratã este tãcere ºi nu exprimare” (p.270). Pentru
Pârvan miºcarea spiritului e mãreaþã ºi se face în tãcere,
iar miºcarea materiei e greoaie ºi se face cu zgomot.
Pe scurt, mesajul primit de noi înseamnã cã avem în
opera de artã, ca ºi în ºtiinþe, mai mult necunoscut, decât
cunoaºtere, ºi atunci se cuvine a ridica un „gând de
închinare tãcerii”.Dar ce este tãcerea, ne putem întreba.
Caracteristicile date tãcerii în textul de faþã sunt când
mai ample când mai simple. Uneori amintesc acele
caracterizãri ale lui TAO (Lao Tze)…
DAO se aseamãnã unui recipient fãrã pereþi.
Turnãm în el dar rãmâne pururi neumplut:
Este atât de adânc!
Pare izvorul a tot ce fiinþeazã!
Toatã lumea ºtie: ce este frumos
Este ºi urât;
13
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Toþi cunosc:perfecþiunea
Înseamnã ºi imperfecþiune!
Tot astfel fiinþarea ºi ne-fiinþarea
Au apãrut împreunã; ( „Dao-de Jing” 1999 Ed.
Imperator –p.16+18)
„Tãcerea e centrul lumii” (271)
„Tãcerea e viaþa cea perpetuu chinuitã de oameni”
(idem)
„Tãcerea e moartea vieþii ºi viaþa morþii” (272)
„Tãcerea e Zeul Necunoscut.”
Nu numai speranþa e tãcere, ci ºi voinþa, durerea,
iubirea ºi moartea.
Viaþa însãºi e o luptã pentru a cuceri tãcerea (274)…
suprema armonie a sunetelor ce nu lovesc, a culorilor
care nu strigã, a gândului care nu tulburã, a iubirii care nu
cheamã, ci merge “…
Tot avântul liric este o iniþiere întru tãcere (274),
pregãtirea caldã a sufletului pentru trãirea concentratã a
viziunii revelate de pasiune.
Sã ne amintim de punctul 7 din TRACTATUS LOGICOPHILOSPHICUS de L. Wittgenstein (tr. Al. Surdu) Editura
Humanitas, 1991. „Despre ceea ce nu se poate vorbi
trebuie sã se tacã”… Anumite lucruri nu se pot spune în

limbaj, logico – matematic. Pârvan atrage atenþia cã ºi
limbajul natural poate trãda…
„Tãcerea elenicã”, care „nu vrea sã dea sufletul, ci
numai trupul”s-a întrupat divin într-un „zâmbet de gând”
(p.275) visând la acea „înfãþiºare vãzutã a celor
nevãzute”. Atunci, pare sã încheie Pârvan, „fiecare viaþã
omeneascã e o mare iubire în zadar” (p. 277). Ne amintim
de existenþialiºti, pentru care omul e proiect, poate rãmâne
simplu proiect.
Pentru un „cuget liber” scria Pârvan, „tãcerea e
destinul pe care îl purtãm în noi înºine“ (p.278). Lupta cu
„zãdãrnicia oricãrei împãrtãºiri în forme vãzute a tainei
interioare ne cere sã gãsim formele cele nouã ale
gândurilor noastre tainice“ (p.279). Palatul falnic exprimã
bucuria vieþii „roºul strigã, portocaliul jubileazã, galbenul
se mirã, verdele mângâie, albastrul viseazã, violetul
moare… ” (p.280). S-a observat ca în „Memoriale” apare
ideea „istoriei ca tãcere”, ca împietrire ºi incomunicare.
La Pârvan, totuºi, TÃCEREA e consideratã ca fiind
centrul lumii, e moartea vieþii ºi viaþa morþii. Totodatã
este Zeul necunoscut, care ne îndeamnã sã evitãm
comoditatea, conformismul, ca ºi locurile comune, sã ne
însuºim „vederea plasticã” ºi sã promovãm „vorba” confesiune, mângâiere, revelare, strigãt tragic, gest cu
multe înþelesuri, graþioasã alintare.
Aºa cum s-a spus despre Lao Tze ºi Pârvan
cunoaºte virtutea tãcerii, ºi dacã vorbeºte nu o face
niciodatã pentru a nu spune nimic, ci pentru a afirma un
adevãr universal.

UNIVERSITATEA ROMÂNESCÃ
Vasile Pârvan a fost cel dintâi român de dincolo de
Carpaþi, care îndatã dupã înfãptuirea unitãþii noastre
naþionale, s-a gândit, cu iubire ºi cu înþelegere, la durarea
la Cluj a unei universitãþi româneºti care sã fie o creaþiune
culturalã superioarã tuturor înfãptuirilor de pânã aici ale
poporului nostru. (Onisifor GHIBU)
Pârvan a subliniat cã pentru apropierea sufleteascã
a naþionalitãþilor conlocuitoare din þara noastrã era
necesarã tipãrirea de cãrþi în limbile acestora, traducânduse tot ce era mai bun în literatura românã, precum ºi
manuale ºcolare. (I.Popescu – Teiusan)

PROFESORUL
Mi-a fost dat sã asist la o lecþie a lui Vasile Pârvan.
Eram elev la liceu, în cursul superior. Mã furiºam în aulã.
Impresia a fost de seriozitate ºi de solemnitate, nu de
teatralism. E foarte mult de atunci ºi abia depãºisem
vârsta copilãriei. Imaginea totuºi, e încã netã:candoare
ºi curãþie. (N.STEINHARDT)
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„Nu stilul, nu preocuparea lui Pârvan sunt de imitat,
ele fiind elementele personale unice ºi nereproductibile,
ci forma acþiunii sale, acea religie a construcþiei, acea
înverºunare a gândului ce nu se dã bãtut”, observa
G.Cãlinescu, unul dintre elevii eminenþi ai savantului,
atrãgând luarea aminte asupra exemplaritãþii acestuia mai
ales pe tãrâm moral.
SAECULUM 1/2009
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Când, dupã câteva clipe de aºteptare, studenþii
priveau spre uºa ce se deschidea, apãrea în faþa lor
Brand. Pastorul Brand al lui Ibsen, cu haina neagrã
încheiatã auster pânã sus, cãlcând pe un gheþar. Însã,
vãzut de aproape, pastorul n-avea în ochii sãi pãtrunzãtori
duritãþi nordice, iar tristeþea încruntatã într-o ironie gravã
îi dãdea înfãþiºarea unui actor tragic”. (G.CÃLINESCU)
„Gãseam în paginile lui Pârvan, pe alocuri, reflecþiile
unui moralist grav, pe care se putea sprijini zelul unui
tânãr, ca, de pildã, atunci când cugetãtorul recomanda
etica muncii, cãci, spunea el, „fiece neglijenþã, fiece
slãbiciune, fiece adãstare, fiece îndoialã înseamnã
laºitate, fiece neluptã e necreare, o dezertare de la
demnitatea umanã. Oamenii care nu sprijinã viaþa în ei
înºiºi ºi în aproapele sunt apostaþi ºi ei otrãvesc
societatea, trãdeazã viaþa ºi sprijinã moartea”. Îmi plãcea
sã gãsesc în paginile de moralist ale lui Pârvan îndemnul
cãtre o existenþã eroicã, mândrã ºi nobilã.” (Tudor VIANU)
„Alãturi de fiecare dintre noi, spunea el, creºte încã
de când suntem în leagãn, datoria vietii noastre
noastre. Ferice
de cel ce ºi-o cunoaºte întreagã ºi o împlineºte cu toatã
puterea sufletului sau… Cãci nimeni nu ºtie când îi va
veni ceasul sã se risipeascã în nefiinþã ºi socotelile vieþii
noastre nu se încheie de noi, ci de cei ce ne aºazã pentru
somnul cel de pe urmã… Ferice de acela care atunci nu
e gãsit dator, ci dimpotrivã, se aratã a fi dãruit ºi pe alþii
din larga revãrsare a bogãþiei sale”. (Vasile PÂRVAN )
„Singura fiinþã pe care natura a creat –o nedesãvârºitã
în felul sãu pare a fi omul. Toate celelalte fiinþe, animale
ºi plante sunt desãvârºite. De aceea omul a creat istoria,
pentru a se desãvârºi singur prin propriile puteri.De aceea
animalele nu au istorie.” (BLAGA, „Viaþa Româneascã“
XVIII, 1926, nr.4, p. 67-68).

PRO

Istoric ºi arheolog, literat ºi filosof, pedagog ºi
conducãtor de prestigioase instituþii de culturã, într-o
epocã în care statul român îºi desãvârºea unitatea politicã
ºi se adapta febril la noile exigenþe, el a lãsat urme adânci
în multiple domenii. Nãscut (1882) în „blânda ºi
contemplativa Moldovã“, el ºi-a fãcut studiile medii la
Bârlad, iar universitatea la Bucureºti, beneficiind de
îndrumarea unor profesori de elitã. A avut apoi ºansa
unui lung stagiu în lumea germanã, unde s-a perfecþionat
în studii clasice, la începutul acestui secol, participând
el însuºi la procesul de înnoire a domeniului. Th.
Mommsen pusese bazele unei cercetãri aprofundate a
lumii romane, fãrã sã aibã însã rãgazul de a se ocupa ºi
de spaþiul sud-est European al acesteia. O va face mai
stãruitor Vasile Pârvan, cãruia colegii de la Berlin îi
spuneau, fãrã maliþie, „micul Mommsen”. O va face cu
pasiune ºi competenþã, concentrându-se asupra poporului
daco-roman, pe care îl considera „cheia de boltã a culturii
mediteraneene”.
Istoric de talie europeanã, arheolog deschizãtor de
drumuri noi, filozof ºi dascãl de rarã erudiþie, patriot
luminat, ctitor ºi organizator de instituþii ºtiinþifice, fondator
ºi conducãtor de prestigioase publicaþii istorice, Vasile
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Pârvan a cuprins în superioara lui viziune ºi în
prestigioasele sale investigaþii problemele fundamentale,
definitorii, ale epocii antice din istoria noastrã naþionalã
naþionalã,,
a pãtruns în resorturile lor intime ºi a formulat concluzii
care îºi pãstreazã pânã astãzi aproape întreaga lor
strãlucire.
Gândirea filosoficã a lui Pârvan poate fi urmãritã în
mai toate lucrãrile care compun monumentala sa opera.
Ea se gãseºte totuºi concentratã mai ales în Idei ºi forme
istorice, Memoriale, Ideile fundamentale ale culturii
sociale ºi în studiul monografic consacrat împãratului
Marc Aureliu. Din aceste lucrãri – nu sistematic filosofice
– se configureazã faptul cã istoria este obiectul fundamental al meditaþiei pârvaniene.
Viziunea totalitãþii faptelor de istorie constituie un
punct forte pentru gândirea teoreticã a lui Pârvan, de care
se va folosi cu consecvenþã în studiile sale de istorie ºi
arheologie.
A crea istoria înseamnã pentru învãþatul român, cã
pe baza studierii ºi cunoaºterii faptelor spirituale ale
individului ºi colectivitãþii, într-un timp ºi spaþiu dat, sã
se defineascã „linia devenirii” sau fixarea „intensitãþii
vibratorii” a forþei spirituale creatoare pe care o urmãrim.
Viaþa se caracterizeazã prin culturã ºi, „deºi nu este
ruptã de vibraþia cosmicã, nici nu se confundã cu ea,
deoarece ritmul ei este autonom faþã de ritmul vieþii
extraumane”. Este aici exprimat, într-o terminologie
evocatoare, principiu
principiul specificitãþii vieþii sociale
sociale. El
delimiteazã astfel mai exact ºi frontiera pânã unde se
întinde istoria în aceastã lume supusã „miºcãrii universale”
ºi a „interdependenþelor infinite”. Pentru Pârvan istoria
este, în primul rând, istoria vieþii omenesti individualsociale ºi social-individualizate, luptãtoare ºi creatoare.
Douã nivele avea mai ales în vedere: cel dintâi
reprezintã ceea ce el numea „sufletul primitiv – natural al
naþiunei”, propriu civilizaþiei „vegetativ etnograficã, dacoromanã, popularã”; celãlalt, „conºtiinþa naþionalã
superioarã”, relevatã odatã cu descoperirea Romei de
istoriografia româneascã din secolul XVII (Datoria vieþii
noastre). Planurile erau diferite, dar nu opuse ºi contactul
dintre ele se realiza, în concepþia lui V. Pârvan, nu prin
prelungirea etnograficului în cultural ci prin continua
spiritualizare, „pe cale simpateticã”, a celui dintâi; „nu
romanizarea noastrã feroce întru vegetativul etnografic“,
ci în spiritul „sublimului uman”.
Dacia, Civilizaþiile antice din þãrile carpato-danubiene
(traducere dupã manuscrisul original francez inedit al
prelegerilor þinute de Vasile Pârvan, în martie 1926, la
Cambridge).
Ar fi suficient sã ne limitãm la aceastã ultimã expresie
a concepþiei istorice a lui Pârvan despre Dacia, pentru a
demonstra cât de greºitã a fost reducerea la tracism a
concepþiei sale despre originea poporului român.
ªerban Cioculescu, spune cã: „nãscut polemist, fiu
legitim al raþiunii, el a stãvilit devierile acestei idei de
epocã, pe care el însuºi a numit-o „tracomania”. Cãci –
spune autorul – la un moment dat, romanii timpului, scârbiþi
de originea lor Latinã – sub greºit înþeleasã dublã influenþã
Pârvan – Blaga, se voiau neapãrat traci”.
Deºi autorul face aceastã menþiune esenþialã – cã e
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Poetica Tãcerii
Scrisul lui V. Pâvan, ca ºi vorbirea sa ne prezintã
modele de limpezime ºi de stil convingãtor. Dar, „apele
limpezi sunt adânci” ºi astfel lectura se cere reluatã. Cine
va încerca sã pãtrundã în chip sincer ceea ce a gândit ºi
a scris Pârvan, va descoperi în scrierile sale o filosofie,
dar care reprezintã o metafizicã, cãci el avea despre
realitatea ºi viaþa transcendentã o concepþie superioarã.De
aceea fiinþa lui cãpãtase ceva mistic. Ochii lui priveau
infinitul pe care vroia sã-l prindã (Grigore TÃBÃCARU,
1927, Bacãu).
„Originea noastrã cosmicã, – spune Pârvan – ºi
supunerea noastrã continuã la legile existenþei cosmice,
fac din noi simple expresii terestre, ale unor energii
vibratorii universale… În ritmul vieþii ºi al morþii universale,
în ritmul iubirii ºi al creãrii universale, în ritmul întunericului
ºi al luminii cosmice, sunt încorporate indisolubil ritmurile
vieþii ºi morþii, iubirii ºi creãrii, întunericului ºi iubirii
umane”.
El a comparat de mai multe ori actul creator al
singuraticului de geniu, actul acesta îîn care se manifestã
tezaure de energie ale cosmosului, cu ceea ce numea el
„linia nebunã, de protuberanþã solarã”.
Filosofia lui Pârvan este un imn de preamãrire a vieþii,
a creaþiei.
Viaþa fiind consideratã de el ca singura realitate a
lumii, fericirea nu e decât în funcþie de ea, opera omului.
Spunea el: „Fericiþi cei care nu-ºi irosesc viaþa, cãci
o alta nu e; Fericiþi cei care luptã împotriva morþii, creând
mereu, gânduri ºi viaþa, cãci fiecare clipã mai mult, trãitã
în frumuseþe, e o întreagã eternitate”.
„Pârvan a scris despre tãcere pagini incomparabile.
El o ridicã – fãrã sã vrea desigur – la semnificaþia acelui
spaþiu al esenþelor din filosofia anticã. Spaþiu
necontingenþial, aproape fabulos, în care vedea vibrând,
exaltându-se energiile cosmice. Spaþiul istoriei ºi spaþiul
contemplaþiei istorice!...
Iatã una din superbele incantaþii:
„Eris, zeiþã a lacrimilor, dormi împãcatã în noapte.
Închinãtorii tãi, oamenii, dorm; dar ºi în visuri se ceartã.
ªi cei ce nu dorm te cântã cu aria sumbrã a Erinnyilor.
Rãutate, rãzbunare, moarte, e gândul supuºilor tãi. –
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Dormi, Eris, dormi”.
Cum interpreteazã Blaga sculptura lui Brâncuºi
tãcere:
(Mãiastra)? Din perspectiva menþinerii tainei, prin tãcere
„Dãinuind în tenebre ca în poveºti
Cu fluier pãrelnic de vânt
Cânþi celor ce somnul ºi-l beau
Din macii negri de subt pãmânt…
Din vãzduhul boltitelor tale amiezi
Ghiceºti în adâncuri toate misterele.
Înãlþate fãrã sfârºit,
Dar sã nu ne descoperi niciodatã ce vezi.”
(Pasãrea sfântã, Idem p. 109)
De altfel, credea cã „tot ce e comunicabil e, prin însãºi
esenþa lui, comun, obiºnuit”. Marea iluminare interioarã e
necomunicabilã. De aici se desprinde ºi acel pasionat
elogiu al tãcerii
tãcerii,, un straniu amestec de durere, de
Tãcerea e
ditirambicã glorificare ºi singularã exaltare. „Tãcerea
viaþa cea perpetuu chinuitã de oameni. Toate gândurile,
toate speranþele, toate durerile aproapelui nostru stau
atârnate asupra abisului morþii, în care se va prãbuºi viaþa
lui, fãrã a fi avut rãsunet niciodatã în alt suflet de om.
Tãcerea e centrul lumii, spre tãcere se adunã toate ca
apa spre prãpastia neagrã. Se îndeasã toþi împrejurul
liniºtei spre a-i gãsi înþelesul ºi toþi se liniºtesc împrejurul
ei ºi asupra tuturor se aºterne stãpânitoare tãcerea
tãcerea…
viaþa însãºi, în întregul ei, e tot o luptã pentru tãcere
dupã zadarnicele rãtãciri ale copilãriei ºi tinereþei pentru
a putea vorbi. E pregãtirea caldã a sufletului pentru trãirea
concentratã, o viziune revelatã de pasiune. E cântecul
nupþial al îmbrãþiºãrii tãcute
tãcute,, e cântecul funebru al morþii
tãcute
tãcute, e cântecul de jubilare al transfigurãrii creatoare
ce se apropie ºi care se va sãvârºi în tãcere
tãcere”… (Laus
Daedali, ultima confesiune a lui înainte de a se dedica cu
totul cercetãrilor arheologice.
Tãcerea lui Blaga este umbrã complice ºi reazem
incitant: „Cea mai importantã operã spiritualã a mea
este tãcerea pe care am pus-o ºi am închis-o în toate
ilosofic
operele mele poetice ºi filosofic
ilosofice”. (p.187)
„La crearea unui mit sau a unor legende îîn jurul unui
om, tãcerea acestuia contribuie mai substanþial decât
vorba”.
În popor se spune deseori: „Tãcerea e de aur”. Întrun sens mai general, se afirmã: „Dacã tãceai, filosof
rãmâneai”… Existã ºi o glumã cã „mai bine sã taci ºi sã
pari prost, decât sã vorbeºti ºi sã confirmi “.
Pe de altã parte, se spune: „eºti scump la vorbã”,
adicã nu prea îþi oboseºti buzele cu exprimarea… Dar nu
este numai cazul celor taciturni sau ursuzi, ce preferã
izolarea. Existã ºi situaþii aparte. De exemplu, Lucian
Blaga, se ºtie, a vorbit în copilãrie mult mai târziu, decât
este obiºnuit, normal deci. Familia sa a fost îngrijoratã;
iar poetul a relatat situaþia cu umor în HRONICUL SI
CÂNTECUL VÂRSTELOR: am vorbit ºi am scris cu o
anumita „rezervã / reþinere faþã de cuvânt”.
Tãcerea sa, deseori programaticã, vine în contrast
cu opera sa voluminoasã ºi variatã, ineditã în sensul cã
te surprinde permanent prin noutatea soluþiilor. De altfel,
pune permanent probleme noi sau, oricum, formulate întro modalitate originalã, cu un limbaj fermecãtor.
PRO

vorba de o înþelegere greºitã a concepþiei celor doi oameni
de culturã – existã încã ºi în prezent pãrerea cã Pârvan
ar fi optat pentru primatul sau exclusivitatea originii getodace a poporului român.
Lucian Blaga aprecia conºtiinþa etapelor necesare în
creaþia proprie ca legitimate prin raportare la predecesori.
Filosofia
În acest sens, scria în revistã (1921, Voinþa): „Filosofia
noastrã la început nu putea fi metafizicã, cã trebuie
sã fie o filosofie a culturii. Încercãrile nu lipsesc:
Maiorescu, Rãdulescu – Motru, Pârvan
Pârvan”…
Pe om nu l-a creat Dumnezeu, nici pãdurea, nici ºesul
nici marea, – ci fiorul morþii. Întâiul sãu gând a fost cel al
nefiinþei; de aceea toate gândurile lui pânã astãzi au ceva
din greutatea ºi tristeþea amurgului. – Floarea soarelui
ºi-a câºtigat forma – privind soarele; omul a ajuns sã fie
ceea ce e – privind moartea „GENESIS”.
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Spontaneitatea poetului este binecunoscutã ºi prin
uºurinþa de a improviza texte oricând. S-a tipãrit nu de
mult un poem mai lung decât orice poezie din volumele
existente, ca reprezentând cerinþa uneia dintre veriºoare
sã i se dovedeascã admiraþia cu totul specialã din partea
lui. O amintire personalã, pãstratã de distinsa mea soacrã,
Doamna Pica / Venturia Maior, care l-a cunoscut pe Blaga
în copilãrie, relateazã cum la una din întâlnirile familiilor,
a fost remarcatã vioiciunea ºi sprinteneala copilei.I s-a
oferit pe loc o poezioarã pe care o compusese la moment, cu titlul „Neastâmpãrata” (admirativ!). Din pãcate
documentul s-a pierdut în contextele regimului risipitor
de valori ºi tradiþii.
Tãcerea lui Blaga, pe care mulþi au probat-o din
apropriere, era în general preludiul unei povestiri sau al
unui mic excurs într-un domeniu predilect. Dar se întâmpla
sã aibã ºi altfel de tãceri.O altã amintire personalã are în
vedere pe Blaga pe când locuia la Cluj. Era într-o zi dispus
spre meditaþie, se pare, ºi întâlnind o domniºoarã, Maya,
ulterior mama regretatului chirurg Puiu Pop, a rugat-o sã-l
lase sã o însoþeascã conducând-o de mânã. Ei bine, au
mers alãturi, mânã în mânã, traversând oraºul pânã
acasã, fãrã a-i adresa alte cuvinte decât cele de bun
rãmas… Bineînþeles cã a mulþumit ceremonios pentru
amabila permisiune de a face plimbarea.
Tãcerea e umbra unui cuvânt” (p.196).
„Tãcerea
Deoarece umbra nu are autonomie, nu este de sine
stãtãtoare, aceastã legãturã faþã de cuvânt pare foarte
strânsã (comparaþi cu pãþania omului fãrã umbrã, Peter
Schlemihl).
„Un gând devine liric dacã se spune pe jumãtate ºi
apoi se suspendã” (p.208, 1/2).
„Mai mult decât în dezvoltarea unui cântec, poetul
trebuie sã se priceapã la suspendarea lui” (p.208, 174).
„Un secret al poeziei
poeziei: ceea ce se poate spune implicit sã nu se spunã explicit’’(p.196).
Iatã în altã versiune profesiunea de credinþã a lui Blaga
privind taina tãcerii: „Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii
ºi nu ucid
cu mintea tainele ce le-ntâlnesc
în calea mea…
aºa îmbogãþesc ºi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister,
ºi tot ce-i ne-nþeles
se schimbã-n ne-nþelesuri ºi mai mari
sub ochii mei -…” (POEZII, 1966 EPL p. 3)
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„Nu pot sã subliniez îndeajuns sfatul ce-l dau tuturor
poeþilor: adesea calitatea unei poezii creºte, în chip
nemijlocit, prin simple reduceri de cantitate
cantitate” (p.230).
Pentru metafizician, ca ºi pentru poet, Blaga
recomandã evitarea lungimilor, a explicitãrilor inutile.
Preferã suspendarea, implicitarea sau mãcar reducerea
cu mãsurã a textului. Existã o claritate a sugestiei ºi un
posibil succes al formulelor riscate.
„Orice metafizicã este un mit dezvoltat cu mijloace
filosofice. Sfatul cel mai bun ce poate fi dat unui
metafizician este acela de a nu-ºi dezvolta excesiv
viziunea
viziunea”..
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„Metafizicianul oricare i-ar fi tentaþiile, trebuie sã
rãmânã poetul unui singur poem”.
„Þine de natura unei filosofii sã nu fie niciodatã
definitivã
definitivã” (Lucian Blaga). Crezul sãu privind valoarea
tãcerii ºi cultivarea tainelor este ºi în Autoportret (p. 193)
„Lucian Blaga e mai mut ca o lebadã.
În patria sa
Zãpada fãpturii þine loc de cuvânt.
Sufletul lui e în cãutare,
În muta, seculara cãutare”
Daoismul este înainte de toate o gândire individualistã,
care pune în valoare cãutarea spiritualã a individului,
capacitatea sa de renunþare, de retragere ºi de golire
interioarã.Daoismul este o filosofie a vidului.
Doar Înþeleptul – sau „Sfântul” – poate atinge, prin
meditatie, prin exerciþiu spiritual intens ºi prin practica
virtuþii individuale, aceastã perfecþiune a vidului ce permite
„conformarea gândirii sale la natura profundã a lui Dao”.
„„Toata lumea ºtie: ce este frumos
Este ºi urât;
Toþi cunosc:perfecþiunea
Înseamnã ºi imperfecþiune!
Tot astfel fiinþarea ºi ne-fiinþarea
Au apãrut împreunã
Greul ºi uºorul se echilibreazã reciproc;
Lungul ºi scurtul se formeazã unul pe altul;
Înaltul ºi scundul se completeazã;
Sunetul ºi tonul se armonizeazã;
Faþa ºi spatele se succedã.’’
(Lao Tze)
Dacã urmãrim ultimele INEDITE (Contemporanul, 19/
1970) vom afla în poezia Umbra cu noi înþelesuri
consonante cu cele de mai sus:
„Umbra, ce-o purtãm pe drum,
cã-i din soare, cã-i din lunã,
ne-nþeleasã-i ca o runã,
scrisã-n piatra de lagunã.
Sã–nsoþeascã-n lumi fiinþa
merge – alãturi nefiinþa…”
Aºadar, pentru Blaga tãcerea este discreþie, chiar
omisiune voitã, suspendare mãiastrã, acalmie
intenþionatã, tãinuire, cruþare ºi chiar potenþare a
misterelor.Pe scurt, sã se comunice cât mai multe în cât
mai puþine cuvinte, cultivând enigmaticul. Dupã cum spune
el însuºi: „un aforism trebuie sã spunã totdeauna mai
mult decât spune”…
Întrucâtva asemãnãtor, pentru Pârvan tãcerea este
efortul depãºirii incomunicabilului, este Zeul necunoscut
ºi centrul lumii, care ne îndeamnã la viziune plasticã ºi
expresie solemnã, ca o graþioasã alintare, dar ºi ca strigãt
tragic al interioritãþii.

Filosofia si Metafizica istoriei
Pentru L.Blaga: o filosofie a istoriei care nu þine sã ia
pieptiº piscul de unde îºi poate roti privirile, o filosofie a
istoriei care nu culmineazã într-o metafizicã ne poate
spune multe de toate, desigur, dar o atare filosofie nu ne
17
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Blaga continuã dezvoltarea corolarelor:
b) În cunoaºterea fenomenelor psiho-spirituale
intervin numai doua „cordoane cenzoriale”:
1) organizarea materialului brut, psihic-spiritual, prin
categorii intelectuale;
2) dezvelirea frenatã a fondului mai adânc al fenomenelor psiho-spirituale, prin „teorii”, în cadre stilistice.
Cercetarea istoricã, la fel ca ºi cea ºtiinþificã, trebuie
sã urmareascã adevãrul. Mai mult, Pârvan lasã sã se
întrevadã uneori cã aspectul valoric al faptelor istorice
este imanent celor cosmice, înþelegând prin fapte cosmice
faptele care fac parte din realitatea universalã ºi care
intrã într-un fel anume în structura dinamicã a naturii din
care face parte ºi omul.În final, avem o surprizã:
c) În cunoaºterea fenomenelor istorice intervine un
singur „„cordon cenzorial”: organizarea materialului istoric
prin categorii „intelectuale”.
Spre deosebire de poetul Blaga, pentru învãþatul
român, istoria este o disciplinã al cãrei scop îl reprezintã
proiectarea umanului la scara dimensiunii temporale:
devenirea este o mãrturie a locului privilegiat al omului în
cosmos, ca fiinþã care depãºeºte regnul biologic tocmai
prin atitudinea creatoare ºi transmiþãtoare de valori. Privitã
astfel, istoria trebuie sã îndeplineascã, în concepþia lui
Pârvan, rolul de interpretã a omului ca fiinþã creatoare de
valori.
În opinia lui Blaga s-ar putea afirma cã toate „cunoaºterile” în legãturã cu diversele grupuri de fenomene au
loc la un nivel uman ºi în condiþii umane, dar cã, printre
diversele cunoaºteri posibile, cea mai puþin „cenzuratã”
este cea „istoricã”. În cunoaºterea istoricã categoriile
intelectuale constituie un cordon cenzorial, singurul, dar
suficient pentru a zãdãrnici „adecvaþia” în absolut.
Tãcerea lui Blaga este umbrã ºi reazãm, el le
asociazã cu poezia ºi filosofia, dar totodatã cu mitul ºi
legenda. Metafizica, dar ºi mitul sau orice viziune filosoficã, sunt mai reuºite, în concepþia lui Blaga, dacã
invitã la meditaþie ºi interpretare. Sau lasã loc unor opþiuni
personale pentru dialog.
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poate spune totul. Într-adevãr o filosofie a istoriei ce nu
ascunde în ea sau nu descoperã prin demersurile ei nici
filon metafizic rãmâne o filosofie fãrã mesaj. („Istoriografia
demascã, filosofia istoriei justificã”)
Pe de altã parte, subliniazã Blaga: n-am trecut
niciodatã sub tacere împrejurarea cã înºine vedem în
metafizica noastrã mai mult „o
o creatie
creatie” în care filosofia
se îmbinã cu mitul, decât o cunoaºtere cu pretenþii de
adecvaþie în raport cu existenþa în totalitatea ei.Ne mai
îngãduim credinþa, edificatoare în felul ei, ca gândirea
miticã
miticã,, dupã ce a fost refulatã din filosofie ºi ºtiinþã, mai
are un spaþiu de respiraþie în metafizicã.Aceastã luciditate
în folosirea gândirii mitice este destinatã sã ne apere de
orice dogmatism.
Pentru Blaga istoria umanã apare ca un „compromis”,
ca un compromis între aspiraþia secretã a omului de a se
substitui Marelui Anonim ºi între mãsurile de apãrare luate
de Marele Anonim în vederea salvãrii centralismului.
Opera lui Pârvan vine din adâncurile filosofiei grecoromane, trecutã prin logicismul filosofiei moderne. Fiind
„adapat” la izvoarele istoriei greco-romane, Pârvan
marcheazã, în cultura românã, un moment de realã
originalitate a cugetãrii filosofice, ilustratã prin sinteza
între anumite concepte fundamentale ale filosofiei antice
ºi spiritul logic al epocii moderne.
Profund cunoscãtor al filosofiei antice, Pârvan este
cucerit de viziunea heracliteanã a cosmosului
cosmosului,, un cosmos în care totul este frãmântare, devenire, o curgere
nesfârºitã a existenþei. Viziunea cosmicã îi era atât de
familiarã filosofului român, încât a mers pânã la a defini
omul drept „un animal cosmic”. Acesta devine „animal
cosmic” în sens pârvanian, numai prin raþiunea mereu
interogativã a fiinþei umane, care cautã sã determine
raporturile dintre ea însãºi ºi universul infinit.
Viaþa se caracterizeazã prin culturã ºi „deºi nu este
ruptã de vibraþia cosmicã, nici nu se confundã cu ea,
deoarece ritmul ei este autonom faþã de ritmul vieþii
extraumane”.
L.Blaga precizeazã: când ne-am îndemnat la
incursiuni în domeniul cosmologic, preocuparile noastre
metafizice au luat proporþii, devenind dominante ºi
asimilând cu totul pe cele strict filosofice sau strict
ºtiinþifice.
Iatã corolarele metafizicii la Blaga:
a) În cunoaºterea fenomenelor naturii (fizice,
chimice, biologice) intervin trei „cordoane cenzoriale”:
1) disimularea prin simþuri a „misterului”;
2) organizarea prin categorii intelectuale a fenomenelor;
3) dezvoltarea frenatã a fondului mai adânc al fenomenelor naturii, prin „teorii”, în cadre stilistice.
Faþã de Blaga, în atitudinea istoricã, savantul român
surprinde „entitatea metafizicã a devenirii infinite”, în care
faptul istoric singular este un fragment de devenire.Din
acest orizont cuprinzãtor, în care umanitatea ar fi un
subsistem supus legilor eterne ale cosmosului, Pârvan
încearca sã defineascã istoria.
În spiritul unei concepþii etice asupra lumii
lumii, Pârvan
considerã istoria drept o „atitudine îîn faþa lumii ºi vieþii”,
o adevarat Weltanschauung.
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Magda Ursache

TREC RÂNDURI-RÂNDURI SCRIITORI...
„A scrie înseamnã sã treci imediat la lucruri serioase, iadul direct, foc
continuu, uneori cu bucurii dupã electrocutãri de o mie de volþi”.
Gilles Leroy, Alabama Song (Goncourt, 2007)

PRO

Când am primit invitaþia la Casa cu absidã a scriitorilor,
m-am bucurat. Uite, mi-am spus, polemica, s-o numesc
cordialã ca Octavian Paler, nu numai cã poate fi purtatã
intelectual, dar îndreaptã lucrurile dacã nu ne încãpãþânãm sã fim surzi la argumentele celuilalt. Pãrea cã Valeriu
Stancu, preºedintele filialei Iaºi a USR, renunþase, în fine,
la acordarea premiilor pentru anul literar 2007, în incinta
Palatului Roznovanu. Vom fi noi între noi, în sala „Mihai
Ursachi” a sediului, ca sã nu ne mai simþim pãsãri pe
sârmã (cum ar cânta Leonard Cohen), artiºti pe sârmã,
spre amuzamentul celor bine situaþi în ierarhia Primãriei:
vici, ajutori de vici, ºefi de Consiliu…
Dacã scriitorul n-a învãþat, din „iepocã” lecþia despre
compromis, n-a învãþat nimic. „A face compromis nu
înseamnã a te compromite”, l-am auzit recent pe politicianul Ion Iliescu, politica fiind – zice-se – chiar arta
compromisului. O fi. „Orice cauzã are un (d)efect”, vorba
unui prozator de la Dunãre. Numai cã, în ce-l priveºte pe
scriitor, e altceva. Compromisul e mult mai greu dacã e
vorba de un artist decât de un politician. Faci compromisul, te compromiþi, chit cã politicheþii noºtri, foºti
activeþi, cred altceva. În conduita etico-esteticã a scriitorului independent nu intrã exerciþiile de sluj-slujire. Mihai
Ursachi a fost mereu Mihai Ursachi, mi-am spus, bucuroasã cã voi intra în sala cu numele lui din Casa cu absidã.
Din pãcate, n-am scãpat de acel „chemat la Primãrie”,
care vãd cã a luat locul lui „chemat la Partid”. Întâlnirea
programatã la ora 12 a avut loc la 13, în alt loc. Scriitorii
au fost iarãºi dirijaþi spre Palatul lui Roznovanu, antiunionistul. Numãrul membrilor cu carnet – ni s-a explicat
– e prea mare pentru sala „Mihai Ursachi”, Primãria fiind
mai încãpãtoare. Dar cum s-a ajuns la acest fãrãnumãrfãrãnumãr de poeþi (sunt 20.000 pe site-ul poezie.ro, dupã
informaþia lui Jean Dumitraºcu), de prozatori, de eseiºti,
de istorici literari în târgul Ieºilor, dulcele? Simplu. Prin
clientelism, tolerând, tolerând… Lanþul de edituri BAN
DAI funcþioneazã cu toate motoarele: Radu Felecan, unul
dintre clãmpãii versificanþi (rezon, coane Iancule!)
ceauºeºti, de pagina întâi a „Cronicii” îºi publicã poemele
religioase cu pseudonim; le mai ºi difuzeazã folosind
standurile de carte din biserici. ªi cîþi n-au schimbat
kalimera/ cãlimara: de la adeziune la al paiºpelea Congres
la adeziune la Manifestul Anticomunist; de la votat Ceau
pe viaþã la votat Iliescu, în aceeaºi viaþã. Un reporter
socialist, actualmente profesor de jurnalism la Universitatea „Cuza”, îl numeºte fost prefect pe „domnul Iliescu”,
numai ca sã nu-i spunã fost tovarãº prim-secretar.
Cea mai mare parte a criticii laudã fãrã praf de sare,
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fãrã vârf de cuþit de piper versuri suferind de entorse,
prozã subfustatã, eseuri copy & paste . „Oamenii
inteligenþi ºi oamenii proºti fac treabã la fel de bunã când
se avântã pe terenul acesta scientist în cercetarea
literaturii”, declara Al. Paleologu într-un interviu din anii
ºaptezeci. Pentru avantaje extraliterare, autori nuli, dar
deþinãtori de funcþii (primari, ºefi de partide ºi de guverne)
gãsesc admiratori gata sã-i slavosloveascã. Mãcar pe
vremea ailaltã se ºtia bine cît talent aveau încrâncenaþii
poeþi „patriotici” ca Ion Brad, Nicolae Dragoº, Traian
Iancu…, ridicaþi în slãvi pentru posturi-cheie. Acum,
ficþiocritica exersatã de lãudaci poate prosti mai uºor, ba
se teoretizeazã cã para-literatura intereseazã mai mult:
fiþi umani, voi critici, orice efort spre literar trebuie apreciat.
Ce-i drept, de îngãduinþã au parte doar papirofagii
aparþinãtori aceleiaºi grupãri, ca sã nu-i zic gaºcã. ªi-mi
vine-n minte un anunþ privind promovarea cobreslaºilor
iaºioþi… în tramvai: „Începând cu 30 martie, tramvaiele
din Iaºi vor purta printuri cu texte poetice ale unor mari
scriitori”. De anvergurã mondialã, ce mai! „Marii scriitori”,
„cam sabotaþi de muze”, cum scrie Bogdan Creþu, fiind
Adi Cristi, Aurel ªtefanachi, doctorul Pendefunda, Adi
Cristi, ªerban Axinte, Vlad Scutelnicu, Adi Cristi…
„Acþiunea” se desfãºoarã ºi acum, dintre poeþii din tramvai
absentând Mariana Codruþ, Vasile Proca, Liviu Antonesei,
N. Turtureanu, Emil Nicolae, Dan Sociu, Ovidiu
Nimigean… Spre binele lor. Mai mult sau mai puþin poeþii
cu poze din tramvaiul de Baza 3 (Hic sunt leones) par a
fi afiºaþi acolo ca sã li se deseneze genitalii pe print.
De ce lipsesc scriitori dintre cei mai remarcabili? Pentru
cã Iaºul literar cunoaºte douã tabere, net delimitate, cu
liste proprii de candidaþi la nemurire ºi cu grupuri proprii
de zgomot. De incapacitatea acestor tabere de-a primi
altã opinie m-am lovit ºi eu, nefãcînd parte din nici una.
Conducerea Filialei este boicotatã prin neparticipare ºi
prin proteste pe lungi liste. Ah, enervantele liste cu
bibliografi aflaþi sub diriguirea directorului BCU, cu Gabi
Haja – scriitoare et j’en passe…, în scopul de a-l elimina
pe Lucian Vasiliu din conducerea Muzeului Literaturii!
Iritarea alergicã la cãrþile celorlalþi pare de nevindecat,
fiecare fiind convins cã deþine mono-pol pe adevãr, pe
talent, pe disidenþã, pe… Dacã „acþiunea tramvai” ar fi
fost iniþiatã de „adversari”, alta ar fi fost imaginea asupra
Iaºului literar: „marii” cu versuri ºi poze afiºate erau Radu
Andriescu, Dan Giosu, Gabriel Horaþiu Decuble…
Dar sã revin la cestiune. Crezusem cã s-a încheiat
cu politicul din prezidiu. N-a fost aºa: Romeo – viceprimar
– Olteanu ºi fratele Gabriel Surdu s-au aºezat în faþã.
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amintea cã un membru al juriului USR argumenta astfel
cã ar trebui premiat musai un antitalent desãvârºit:
„Dacã nu-l premiem noi, n-o sã-l mai premieze nimeni,
niciodatã”. Aºa s-or fi socotit ºi jurizanþii de la Iaºi: unele
dintre volumele premiate pentru anul literar 2007 pot
concura lejer la cele mai proaste tipãrituri ale aceluiaºi
an. De sub pulpana Primãriei a ieºit un premiu pentru
teatrul lui Aurel Andrei, acordat de Gabriel Surdu. Poetul
Nicolae Panaite ºi-a exprimat „satisfacþia ºi bucuria”,
considerând „alegerea bunã”. Compasional cu sine,
desigur. La secþia prozã, potul l-a luat Cristian Tãmaº,
pentru Liniºtea albã.
Mã întreb ºi vã întreb: oare Ion Beldeanu, pentru
Bucovina care ne doare (3 volume), nu ºi-ar fi gãsit locul
la eseu sau la publicisticã, alãturi de Lucia Olaru-Nenati
ori Angela Baciu-Moise?
A mai fost premiat Dumitru Neacºu pentru Omphalos. Unui fotoreporter de la „Ziua”, Teo Furtunã, i-a sunat
cu totul altfel titlul: un phalus, prin închiderea moldoveneascã a vocalei. Cireaºa de pe tort a revenit lui Shaul
Carmel ºi Adi Cristi, care au tradus-o la patru mâini pe
Ana Blandiana.
E ºtiut, unii au parte de privilegii, alþii de persecuþiuni.
Distincþiile, cu bani cu tot, le iau dumnealor.
„Care dumnealor?
– Dumnealor cu care-am fost”.
La un moment dat ºi mã îndoiesc c-am auzit bine, sa anunþat o menþiune la categoria… premii fãrã cãrþi. De
ce mã mai mir? La Forumul European al Revistelor
literare, din 6-8 septembrie 2008, de la Mamaia, V. Stancu
a reprezentat „Cronica”, deºi revista nu mai apãrea
demultiºor. Presa localã anunþã cã „forurile” ar fi oferit
200.000 de roni anual aceluiaºi manageriat defectuos,
sã scoatã serie nouã.
Premii fãrã cãrþi am spus? Dar ce ziceþi de alt record:
sã-þi aparã o carte fãrã sã scrii un rând, nici prefaþial, nici
postfaþial, o notã ori notulã. Pare absurd, nu-i aºa? E
vorba de Dicþionarul de curente literare moderniste (Editura
Universitas XXI), unde ca autor, pe copertã, stã scris
numele Viorica S. Constantinescu, secondatã de drd.
Alina Pistol. Nu mai opreºte nimeni impostura universitarã? Sau V. Constantinescu ºi-a repartizat rolul de
hermeneut, adicã acela care înþelege ºi influenþeazã? Atât
de mãiestru, încât a dat gir ideii doctorandei Pistol cã
realismul socialist, dar ºi proletcultismul sunt „curente
literare moderniste”. De ce? Rãspuns întreg, fãrã rest:
pentru cã ambele s-au rupt de cultura trecutului.
„Încorporarea monstrului”, în modernitate s-a produs, deci.
Cã-þi vine sã urli frust, ca poetul Adrian Alui Gheorghe:
„Du-te-n pântecele mamei tale de hoit”.
Cum editorul dicþionarului suscitat, Constantin Dram,
e ºi membru al juriului, n-ar fi exclus ca Viorica S.
Constantinescu sã ia vreun premiu literar cu o carte unde
n-a compus vreun paragraf, ori vreo notã de subþol
(mulþumesc, Paul Goma!).
Premii multe egal scriitor mare? Cum merg lucrurile,
mã tem cã trebuie sã încheiem cu prejudecata asta.
Nenea Iancu Caragiale a luat parte la competiþia pentru
Premiul Academiei. ªi nu o datã, ci de douã ori, fiind
perdant. Spre luare aminte.
PRO

Romeo, ah, Romeo a vrut sã ne încînte cu ideea cã
„sprijinã actul”. Cultural, desigur. Poþi sã-l critici pe cel
care te finanþeazã? Cã breasla scriitoriceascã e apreciatã
de Primãrie pare semn de normalitate dupã preºedintele
Filialei Iaºi.
Sala – full: grafomani, culturnici heirupiºti care aveau
dreptul sã-þi suspende semnãtura, neveste, pozari,
jurnaliºti, belferi, blonde pisti tãt, cetãþeni turmentaþi,
medici-pictori ºi pictori-medici, megieºi din Vaslui, cãlãtori
în trenuri regale… Lipseau Simirad, Prea Înaltul ºi, fireºte,
„zavragiii” din cealaltã tabãrã. Cum lipseau ºi cei care
ridicã lunar indemnizaþii de merit, deºi n-au scris, de
decenii, nimic. La noi în Filialã, relaþiile conjuncturale au
dictat ºi obþinerea titlului de meritocrat, pe ºestache.
Mulþi ºtiu cã lucrurile nu merg aºa cum ar trebui sã
meargã, dar interesul personal ºi neimplicarea dau,
însumate, o formã de autism etic destul de confortabil. A
fi inerþial îþi aduce oarecare confort, aºa cã se preferã
rezolvãrile la mica înþelegere. Titlul lui Constantin
Popescu, Mesteci ºi respiri mai uºor, considerat de Dan
C. Mihãilescu, autorul „romanului României”, este emblematic pentru scriitorul român. Iar cu gura plinã de
piºcoturi e mai greu sã-þi exprimi opinia criticã.
Ca totdeauna, cei mai curtaþi scriitori au fost reprezentanþii elitei, conducãtorii din Bucale: poeþii Nicolae
Prelipceanu ºi Marian Drãghici. S-a început cu lecturi
publice, recompensate financiar. Nelipsit ca horoscopul
din cotidianele postsocialiste, Adi Cristi. Care ºi-a declarat
starea de lãuzã dupã zãmislire, mai exact dupã ce-a scos
poemul din vintre. „De ce n-ai avortat?”, i-a strigat cineva.
Într-adevãr, de ce naºte poezie dacã este atât de chinuit
de idee, de gramaticã, de rimã, de puncte de suspensie?
Pe urmã, au primit, rând pe rând, diplome de
circumstanþã aniversarã scriitorii de la 50 la 85 de ani,
adicã de la Adrian Alui Gheorghe la George Popa.
Mãrturisesc: nu agreez diplomele (de excelenþã, toate)
acordate la împlinirea unui numãr de ani. Numai scriitura
trebuie sã conteze, la orice vîrstã, ºi mare, ºi micã.
„Adevãraþii” scriitori, cum ai spune „adevãraþii Arnoteni”,
boierii scrisului, n-au nevoie de premii, ei înºiºi sunt premii
pentru cititori, adevãraþii lor critici. Dar, cum nu fac crize
de vârstã, mi-am luat diploma pe care scria o cifrã, ca la
concursuri canine. Am regretat, însã, cã nu s-a gãsit
careva din comitet care sã ºi scrie câteva cuvinte pe
cartonul acela plastifiat. Cum au fãcut-o argeºioþii când
mi-au acordat premiul pentru ºtiinþa limbii:
„Doamnei Magda Ursache pentru mãiestria cu care
jongleazã cu fondul lexical românesc ºi pentru dragostea
cu care vegheazã limba noastrã” (Piteºti, 24 oct. 2008).
ªi poate cã o prezentare succintã a fiecãruia n-ar fi
fost inutilã. Mi-a fost dat s-o aud pe o domniºoarã tatuatã
în partea dorsalã strigând:
„Domnul Popescu, domnul Popescu, treceþi la fotografiat!”
Popescu nu era nici Constantin Popescu, nici Adrian
Popescu, nicidecum Petru Popescu. Era Mircea Popovici.
„E singurul poet din adunare aflat în Istoria lui Cãlinescu”,
i-am spus fetei. Vãzându-i expresia uluitã, m-am temut
sã nu mã întrebe cine-i Cãlinescu.
Într-o însemnare de Jurnal, Alex ªtefãnescu îºi
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aniversãri

Valeriu D. Cotea

LA ANIVERSARE
La 70 de ani de viaþã ºi peste o jumãtate de secol de
activitate fotograficã, familia ºi prieteni apropiaþi îi ureazã
domnului Costicã Rãduc, viaþã lungã, sãnãtate ºi multe
împliniri! Maestrul Costicã Rãduc prin fotografia sa,
indiferent de domeniu, ne aduce nouã o mare bucurie pe
care o încarcã cu viaþã adevãratã. Poza meºterului Rãduc
înnobileazã munca colaboratorilor sãi, dar ºi a oamenilor
de rând care vãd în fotografie un crâmpei din viaþa lor ºi
a celor dragi. Fotografia rãmâne preþul nostru peste
vremuri, care a intrat de mult în sufletul consumatorului
de frumos.
Prin tot ce face Costicã Rãduc ne-a arãtat pasiune,
profesionalism, dragoste ºi respect pentru meserie, o
dragoste neþãrmuitã pentru oameni!
Numele firmei „Foto-Rãduc” este de peste 40 de ani
în Focºani ºi împrejurimi, o firmã recunoscutã ºi apreciatã
de toþi cei care au fãcut din fotografie o bancã de suflet
ºi frumuseþe. Cu aceastã aniversare, cuvinte de suflet ºi
omenie au avut toþi apropiaþii Domniei sale. Un loc aparte
îl ocupã însã respectatul academician, vrânceanul Valeriu
D. Cotea care spune:

Pasiunea imaginii

PRO

Nãscut acum 70 de ani în mirifica naturã a Putnei, în
care îºi dau mâna armonios cerul, pãmântul ºi apele,
Costicã Rãduc a avut ºansa unei dotãri de excepþie, aceea
a receptivitãþii artistice, pentru care ºi-a desãvârºit, prin
sensibilitate, inteligenþã ºi voinþã limbajul imaginii
fotografice.
Îngemãnarea dintre naturã ºi harul nativ l-au
determinat astfel, probabil, pe Costicã Rãduc, încã din
adolescenþã, sã priveascã lumea prin ochiul magic al
aparatului de fotografiat, imortalizând ºi multiplicând de
mii de ori chipuri umane în varii stãri ºi ipostaze, peisaje
de tot felul, evenimente rãspunzând exaltãrilor sale
interioare.
Locurile Garoafei natale, expresii delicate ºi
suave de copii, figuri energice de adulþi sau îngândurate
de bãtrâni, momente unice de oricând ºi oriunde sunt
astfel selectate cu nevoia de eternizare ºi transmitere a
unor fiinþe, date ºi fapte irepetabile, totul într-un neîntrerupt
dialog. Fotografia a devenit, în acest fel, pentru Costicã
Rãduc modul sãu de comunicare cu lumea.
S-a nãscut, am putea crede, cu lentilele fotografice
în fibra fiinþei lui, miracol transferat mai târziu unicului
sãu fiu, Mihai. Cu aceastã zestre rarã, la 19 ani Costicã
Rãduc ajunge la Muzeul ªtiinþelor Naturii din Focºani,
unde exista un laborator foto ºi unde, dupã venirea
bucovineanului Carol Nagler, profesor doctor de biologie
ºi muzeograf, avea sã contribuie substanþial la
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reorganizarea fondului expoziþional al muzeului pe principii moderne, amenajând ecosistemele sub formã de
diorame, ceea ce constituia o premierã pe þarã.
Militãria a însemnat pentru Costicã Rãduc nu numai
un pas înainte în perfecþionarea artei fotografice, ci
realmente un salt: apreciat de conducerea unitãþii de
aviaþie la care îºi fãcea stagiul, a fost trecut la
detaºamentul de fotogrametrie, îndeplinind nenumãrate
misiuni de fotografiere aerianã pentru întocmirea hãrþilor
topografice necesare sistematizãrii teritoriului.
Imortalizarea „de sus” a pãmântului românesc i-a deschis
o altã perspectivã asupra peisajului, menþinutã apoi de-a
lungul întregii sale vieþi.
Revenit din armatã, Costicã Rãduc îºi deschide un
atelier propriu în cadrul cooperaþiei meºteºugãreºti, în
scurt timp devenind, ambiþios cum e, unul dintre cei mai
cunoscuþi fotografi ai Focºanilor, dãruind din priceperea
sa ºi altora. Acum încep ºi colaborãrile cu publicaþiile din
Oraºul Unirii, prima realizându-se cu „Milcovul”, la
solicitarea secretarului de redacþie al ziarului, Dan
Poenaru. Participarea la diferite manifestãri oficiale ºi
strãbaterea judeþului în lung ºi-n lat l-au apropiat de întregul
Þinut al Vrancei ºi de oamenii atât de deosebiþi ai acestor
locuri.
Un plus de experienþã ºi de mare satisfacþie i-a adus
colaborarea intensã la „Revista noastrã”, publicaþie de
renume a Colegiului Naþional „Unirea”, înregistratã la
UNESCO, distinsã cu premiul I pe þarã, condusã de
regretatul profesor Petrache Dima. Cum revista dedica
fiecare numãr unor mari personalitãþi literare, cu imagini
ale locurilor pe unde aceºtia trecuserã ºi ale celor care
i-au cunoscut, Costicã Rãduc a fost invitat la nenumãrate
pelerinaje prin þarã, contactul cu lumea literelor apropiindu-l
ºi de arta cuvântului. La fel de beneficã a fost pentru el ºi
pentru mine prezenþa continuã la Festivalul Viei ºi Vinului
de la Focºani, când l-am cunoscut cel mai bine, fapt
care m-a fãcut sã-i solicit sprijinul la realizarea iconograficã a „Monografiei comunei Vidra” ºi a altor lucrãri ulterioare publicate de mine.
Fotografiile lui Costicã Rãduc au dat un plus de relief
ºi culoare cãrþilor ºi revistelor editate în oraºul de pe
Milcov din momentul colaborãrii cu publicistul Alexandru
Deºliu, plecat atât de devreme dintre noi, ºi profesorul
Valeriu Anghel. Ghidurile turistice ale Vrancei, albumele
monografice dedicate unor mari personalitãþi vrâncene,
pliantele de prezentare a muzeelor din judeþ, revista de
culturã, literaturã ºi artã „Pro Saeculum”, revista ºcolarã
„Dialog”, editatã de Liceul Agricol Focºani au dobândit o
ilustrare artisticã de mare þinutã prin fotografiile realizate
de ochiul magic al lui Costicã Rãduc. Nu a existat sesiune
de comunicãri ºtiinþifice, întâlnire cu marii noºtri scriitori,
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istorici literari sau lingviºti, de la Fãnuº Neagu, D.R.
Popescu sau Mircea Dinescu la Al. Piru, Eugen Simion,
Constantin Ciopraga, Marius Sala ori Ion Rotaru, unde
Costicã Rãduc sã nu fie prezent, indiferent dacã acestea
aveau loc la Focºani, Adjud, Bacãu sau Buzãu.
Imaginea peisajului ºi a sufletului vrâncean, surprinse
în momentele lor de exprimare spiritualã, s-au materializat
ºi în albume înmânate de autoritãþi oficialilor europeni,
veniþi la noi sau întâlniþi la Bruxelles ºi Strasbourg. Natura
Vrancei ºi oamenii de aici, cu tradiþiile ºi obiceiurile lor,
se regãsesc astfel, surprinse cu mãiestrie pe hârtia
fotograficã sau fila de album, atât în casele oamenilor,

cât ºi în numeroase biblioteci din þarã ºi strãinãtate. Dintr-o
artã care ar þine mai mult de tehnicã, maestrul Costicã
Rãduc ºi-a fãcut o adevãratã religie a frumosului, aptã
sã invite la contemplaþie ºi meditaþie pe toþi iubitorii
miracolelor lumii în care trãim.
La mulþi ani! domnule Costicã Rãduc ºi primiþi, vã
rog, cordialele mele urãri de noi ºi noi resurse, pentru a
continua sã sesizaþi ºi sã surprindeþi cu mãiestria artei
Dumneavoastrã, forþa ºi viaþa care însufleþesc fiinþele ºi
formele.

Theodor Codreanu

AVENTURA IMAGINARULUI ROMANESC
CONST
ANTIN DRAM – 50
CONSTANTIN
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apariþia literaturii înseºi, gãsindu-le în marile epopei antice.
Perspectiva, altfel spus, devine arhetipalã ºi nu întâmplãtor criticul invocã în ajutor teoria lui Gilbert Durand despre
structurile antropologice ale imaginarului. Modelul originar
al romanescului este povestirea, numitã, în chip fericit,
umbra romanului de cãtre cunoscutul teoretician al genului
– E. M. Forster. Desigur, epopeea este cu totul altceva
decât romanul ºi, totuºi, romanul îºi va extrage modelul
narativ din epopee. Din acest punct de vedere, demonstraþiile lui Constantin Dram sunt pe deplin valide. O cercetãtoare pe linie psihanaliticã, precum Marthe Robert,
considera romanul ca fiind o specie exclusiv modernã.
De regulã, începuturile romanului, într-o atare accepþie,
sunt identificate la 1719, odatã cu apariþia lui Robinson
Crusoe. O altã opinie împinge începuturile la 1605, când
a apãrut prima parte din Don Quijote, capodopera lui
Cervantes. Alþii au coborât pânã la romanul idilic grec
(Dafnis ºi Hloe, de Longos) ºi cel satiric latin (Satyricon,
de Petronius ºi Mãgarul de aur, de Apuleius).
Pentru a-ºi susþine „teoria”, Constantin Dram procedeazã la delimitãri faþã de epopee, care nu iese din cadrele
mitului: „Eroul de epopee sãvârºea fapte de vitejie pe
care toatã lumea le accepta ca valori imuabile, pe când
eroul de roman este mereu marcat de conflictul dintre
aspiraþiile sale ºi ceea ce-i oferã societatea” (pp. 19-20).
Eroul de roman vrea, altfel zis, sã schimbe realitatea,
este „burghez” avant la lettre, cu voinþa libertãþii,
asemenea semne existând încã din romanul greco-latin
ºi în cel din Evul Mediu. Ethosul eroului romanesc
fundeazã imaginarul pe eros ºi pe condiþia umanã,
convertite în Thanatos ºi în creaþie. De reþinut cã d-l Dram
nu-ºi propune elaborarea unei noi teorii a romanului, pe
lângã cele existente, ci sã surprindã configurarea imaginarului romanesc într-o suitã de opere, de la Mahabharata
pânã la Don Quijote ºi Robinson Crusoe. El alege din
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Pe 20 octombrie 2008, Constantin Dram împlineºte
50 de ani. Aºadar, ne aflãm în faþa unei personalitãþi
ajunse la deplina maturitate ºi într-o ascensiune creatoare
menitã sã dea consistenþã calitãþii sale de universitar în
cetatea culturalã a Iaºului. L-am putea încadra în
generaþia ’80 dacã asemenea situãri n-ar fi specioase ºi
puþin relevante. A debutat cu versuri, pentru ca vocaþia
scriitoriceascã sã se manifeste, ulterior, în sfera naraþiunii,
fiind autor de prozã scurtã: Fuga Marelui Regizor (1992,
debut editorial) ºi de roman: Milionar la marginea imperiului
(1998), pentru ca, în cele din urmã, sã se consacre criticii
literare, practicând atât cronica literarã, cât mai ales
sinteza de tip academic, cu o deschidere doctrinarã cãtre
paradigma modernã ºi postmodernã.
Principala dimensiune a preocupãrilor teoretice ºi
critice ale lui Constantin Dram pare sã fie imaginarul
povestirii ºi al romanului, în strânsa lor corelaþie. Bun
cunoscãtor al literaturilor lumii ºi al celei româneºti,
Constantin Dram practicã un comparatism al nuanþelor,
într-un stil seducãtor care-i trãdeazã harul narativ în
fericita vecinãtate a naratologiei moderne ºi postmoderne,
cu deschideri spre tradiþie, ceea ce-l face pe critic disponibil
spre noua paradigmã a transmodernitãþii.
Pentru tema în discuþie, una dintre lucrãrile reprezentative ale lui Constantin Dram, în fericita continuitate a
investigãrii povestirii erotice sadoveniene ( Mihail
Sadoveanu. Modelul istorisirii de dragoste, 2002), este
Devenirea romanului (Institutul European, Iaºi, 2003,
colecþia „Universitaria”, seria „Litere”). Premisa de la care
pleacã autorul este existenþa unui „imaginar romanesc
etern, constituit odatã cu zorii literaturii lumii, atestând
vocaþia dintotdeauna a creatorului de a re-organiza lumea”
(pp. 9-10). Iatã de ce, trecând în revistã principalele teorii
ale originii romanului, Constantin Dram îmbrãþiºeazã ideea
cã rãdãcinile speciei sunt foarte vechi, simultane cu
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principalele teorii despre roman acele argumente care sã-i
slujeascã þintei propuse.
Între real ºi imaginar, placa turnantã este imaginarul
artistic, o constantã („mereu aceeaºi”), în vreme ce
antitezele sunt variabile. Raportul dintre ele evocã teoria
celor trei stãri din filosofia lui ªtefan Lupaºcu: actualizarea
realului duce inevitabil la potenþializarea imaginarului ºi
invers. Numai imaginarul artistic cumpãneºte antitezele,
în ceea ce Lupaºcu numea semiactualizare ºi semipotenþializare. Faptul este, pentru mine, o dovadã a apropierii
lui Constantin Dram de gândirea transdisciplinarã a
ethosului transmodern. E ºi rezultanta erosului insinuat
în structura imaginarului romanesc, a cãrui constantã
rãmâne, privitor la condiþia umanã, setea de absolut (p.33).
Trecerea de la erosul mitic la cel literar „s-a realizat prin
transformarea schemei mitice în povestire, dupã anumite
reguli, protocoale normative”, pe care Durand, cum
aminteam, le-a numit structuri antropologice ale imaginarului (p. 31).
În povestea dintre Nala ºi Damayanti (5000 de versuri)
din Mahâbhârata, Constantin Dram vede o depãºire a
miticului epopeic. Mai mult de-atât, el infirmã, alãturi
Constantin Daniel, teza lui Stendhal, preluatã ºi de Denis
de Rougemont, în cunoscuta lui carte despre Iubirea ºi
Occidentul, cã numai Europa medievalã a cunoscut
iubirea pasiune, odatã cu cortesia trubadurilor. În iubirea
dintre Nala ºi Damayanti se distinge prima profundã
manifestare a unei asemenea pasiuni, pe care autorul
nostru o vede mai complexã ºi mai adâncã decât iubirea
dintre Dante ºi Beatrice, prefigurând povestea dintre
Tristan ºi Isolda (p. 50).
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Comparatist al nuanþelor, cum am precizat, Constantin
Dram þine mereu treaz interesul cititorului prin sublinierea
ºi argumentarea „progreselor” realizate în operele
analizate, progrese care duc, în cele din urmã, la primul
roman total al literaturii universale, model pentru toate
marile realizãri din glorioasa istorie a genului din secolele
al XIX ºi al XX-lea. Longos adânceºte elementul erotic
ºi introduce aventura în roman, remarcându-se prin rafinamentul iubirii adolescentine, în consonanþã cu natura,
influenþa lui prelungindu-se pânã în modernitate (la
Eminescu, bunãoarã, ºi la John Fowles). Romanul latin
consacrã ceea ce Cicero va numi întâia oarã condicio
humana, iar Seneca – sors humana. Latinii depãºesc
deschiderea spre mit a grecilor ºi aduc interogaþia asupra
condiþiei umane (Georg Lukács) ºi spre ficþional. Mai mult
de-atât, introduc perspectiva naratorialã la persoana I,
cu antrenarea publicului în aventurile personajelor. În locul
miticului Eros, ei aduc pe licenþiosul, popularul ºi parodicul
Priap.
Romanul medieval, cu doctrina iubirii curteneºti, se
remarcã prin plãcerea istorisirii, refuzul plãcerii carnale
pe fondul iubirii adulterine cu respingerea celei conjugale.
Iubirea dintre Tristan ºi Isolda stã sub semnul pasiunii
magice ºi a destinului, consumatã, de asemenea, în
naturã, moartea devenind forma supremã a mântuirii.
Trebuie spulberat un alt cliºeu al culturii europene, acela
privitor la asumarea strict europeanã a iubirii adulterine,
motivul fiind decelabil în mitologia persanã (p. 151).
Romanul cavaleresc culmineazã cu André Le Chapelain
ºi Chrétien de Troyes.
Partea cea mai consistentã a cãrþii lui Constantin Dram
este cea dedicatã romanului Don Quijote. Romanescul
ajunge pe culmile sale, deschizând larg porþile modernitãþii
ºi postmodernitãþii. Meritul romanului cervantesc nu este
reacþia anticavalereascã asupra cãreia s-a insistat atât
de mult. O asemenea reacþie se declanºase încã din
1554, prin Lazarillo de Tormes. Dimpotrivã, Constantin
Dram adoptã opinia cã, în faþa romanului cavaleresc,
reacþia lui Cervantes este pozitivã (p. 164). Încã Viktor
ªklovski demonstrase cã Don Quijote nu ucide romanul
cavaleresc, ci îi aduce un ultim mare omagiu. Cervantes
rescrie tema iubirii, adãugându-i revolta contra societãþii,
hidalgul vrând s-o schimbe prin eros ºi printr-o nouã
condiþie umanã, care consacrã civilizaþia bibliotecii, într-un
spirit modern ºi postmodern, anticipându-i pe Borges sau
pe Eco. În Don Quijote apare pentru întâia oarã o conºtiinþã romanescã, opera fiind deopotrivã un meta-roman.
Astfel, din „cavalerul” activ al primei pãrþi, Don Quijote
devine contemplativ, în partea a doua. Istoria este
substituitã de carte. Cavalerismul lui Don Quijote este al
livrescului, pe când al lui Robinson Crusoe este unul al
muncii, fiind un pas înapoi faþã de romanul lui Cervantes.
Pagini de suplã analizã alocã autorul finalului romanului,
partea cea mai enigmaticã ºi mai controversatã în istoria
exegezei. M-a surprins, totuºi, faptul cã autorul trece sub
tãcere „dezlegarea” enigmei de cãtre René Girard, în una
dintre cele mai pãtrunzãtoare analize a capodoperei, în
cartea sa memorabilã Minciunã romanticã ºi adevãr
romanesc.
În rest, numai de bine. ªi un prietenesc La mulþi ani!
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Lucian Bâgiu

V. ÎNVIERE (1925)
PLEDOARIE PENTRU DORUL ROMÂNESC

Construirea unei pantomime presupune afirmarea unei
opere dramatice a cãrei caracteristicã definitorie este
refuzarea cuvântului. Abandonarea semnificanþilor articulaþi, tãcerea fiindu-le preferatã, nu constituie un accident pasager al creaþiei lui Lucian Blaga ci, dimpotrivã,
una dintre trãsãturile specifice, chiar definitorii: „Cea mai
importantã operã a spiritului meu este tãcerea pe care
am pus-o ºi am închis-o în toate operele mele poetice ºi
filosofice”2. Dintr-o atare perspectivã, Înviere este ca pantomimã o interesantã ºi fireascã tentativã de a determina
expresia unei opþiuni filosofice ºi estetice în rigorile
interpretãrii scenice.
În viziunea lui Lucian Blaga dezavuarea cuvântului
þine de refuzul rostirii în beneficiul unei interiorizãri
fecunde, promovarea esteticii tãcerii. Cunoaºterea mutã
a existenþei se produce prin reducerea limbajului la un rol
secund. Absolutul îºi dezvãluie chipul parþial, el poate fi
vãzut, auzit, în general trãit, respins sau acceptat, dar
nicidecum echivalent prin cuvinte, întotdeauna neîndestulãtoare, sãrace, reci. Cuvintele uzeazã de o anumitã
ostentaþie în încercarea de a dialoga cu absolutul, fãrã
sã poatã sã-i modifice statutul impenetrabil. Cuvintele
sunt vorbe insignifiante în tentativa de a numi cu exactitate ce este aceastã lume ºi ce este omul în raport cu
ea. Omul creator, pronunþându-se despre un lucru sau
altul îi limiteazã fatal înþelesul. Nevoia de a depãºi limitele
cuvântului, în mãsurã sã facã sensibilã o realitate
inexprimabilã, declinã în cele din urmã în tãcere. Tãcerea
este asumatã ca stare de umilinþã, de recunoaºtere a
neputinþei de a spune tot ce s-ar cuveni despre lumea
datã, dar tãcerea continuã sã fie forma de manifestare a
universului însuºi. Opþiunea pentru tãcere pare a fi revolta
celui care considerã cuvântul ca o stare captivã, ca „o
închisoare sonorã” inexpugnabilã3.
În opinia lui George Steiner, glasul prin care omul a
numit lumea l-a autoexilat de nivelul primordial pe care
l-a descris. Lucian Blaga are conºtiinþa cã prin cuvânt ne
izolãm într-o margine de univers. Tãcerea reprezintã o
ºansã de a realiza „saltul ontologic”, de a accedere a
individului din contingentul mut la absolutul transcendenþei
tãcute prin aducerea amândurora la un principiu comun,
iniþiatic ºi revelator: „Absolutul, a cãrui redare rãmâne
þinta expresionismului în înþelesul larg, ia în artã când
înfãþiºarea staticã (artã orientalã), când înfãþiºare dinamicã (artã apuseanã, îndeosebi goticã ºi contemporanã).
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Liniºtea, aºa cum o descoperim în arta orientalã, ºi
miºcarea, cum o gãsim în arta goticã, aratã deopotrivã
spre absolut (…). Sunt deci douã posibilitãþi de a reda
artistic «absolutul»: «liniºte», «miºcare». Se ºtie cã
extazul se exprimã fiziologic ºi fizionomic fie în absoluta
nemiºcare contemplativã, fie în învârtire, joc, goanã,
strigãte dionisiace. Aceste efecte ºi expresii ale extazului,
în aparenþã opuse, au în fond acelaºi raport cu absolutul.
Upanishadele indice spun: Atman (unitatea supremã) nu
poate fi cunoscut decât prin tãcere, prin urmare Atman e
tãcere. Printr-un salt analog al gândului, vom susþine:
absolutul îl trãim fie în liniºte, fie în miºcare, prin urmare,
liniºtea ºi miºcarea sunt douã atribute ale absolutului.
Cu mijloacele indicate de oricare dintre aceste atribute,
«absolutul» poate fi exprimat pe plan artistic în chip
exhaustiv” 4. Eseistul Lucian Blaga publica aceste
consideraþii în anul 1924, iar pantomima anului 1925 ar
putea fi interpretatã ca o punere în scenã a preocupãrilor
teoretice.
Prin pantomimã, Lucian Blaga încearcã surprinderea
ºi exprimarea cu mijloace „exhaustive” a absolutului,
apelând în primul rând la „liniºte”, prin refuzul cuvântului
scenic, dar ºi la „miºcare”, întrucât o pantomimã nu poate
fi interpretatã decât prin gesticã ºi mimicã. Regãsim în
Înviere îmbinarea „nemiºcãrii contemplative” cu „învârtire,
joc, goanã, strigãte dionisiace”. Lucian Blaga a cunoscut
prin Înviere în cea mai mare mãsurã tentaþia absolutului
ºi a expresionismului. Pantomima autorului poate fi consideratã, ºi prin prisma unicitãþii sale, ca un simplu exerciþiu
literar deconectant, un divertisment pasager care îi va fi
asigurat lui Lucian Blaga o reconfortare intelectualã. Însã
aceastã perspectivã este limitativã, întrucât simplismul
aparent al formei închide în sine esenþe de fond ideatic,
„imagini sinteze” ale întregii creaþii semnate de Lucian
Blaga.
Cuvântul cunoaºte o crizã deoarece este receptat ca
insuficient, neputincios în a exprima în totalitate dramele
eului. Starea de necuvânt este promovatã ca un reper
estetic apriori în opera lui Lucian Blaga, de o naturaleþe
similarã prezenþei permanente a morþii în viaþã, în acest
sens finalul pantomimei fiind pe deplin relevant: Mama
„moare în extaz” simultan cu incantaþia ferventã a
credincioºilor „Hristos a înviat”. Observãm concentrarea
pe doar douã rânduri a celor patru ipostaze amintite:
moarte, necuvânt, viaþã, cuvânt. În perspectiva lui Lucian
Blaga tandemul moarte-necuvânt avantajeazã accesul
la tainã ºi creaþia artisticã. Saltul ontologic ºi revelarea
esteticã a chipurilor absolutului sunt infinit mai posibile
PRO

„sunt deci douã posibilitãþi de a reda artistic
«absolutul»: «liniºte», «miºcare»”1
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prin anonimatul tãcerii decât prin celebrarea incantatorie
a miracolului creºtin. Vorbirea frustreazã fiinþa de absolut.
Iar Lucian Blaga surprinde chipuri ale veºniciei ignorând
cuvintele, prin relevarea unor imagini-sintezã, printr-o
evocare intraverbalã. ªi astfel demersul sãu artistic este
nevoit sã apeleze la valenþele mitului.
„Amândouã aceste moduri de a tãlmãci experienþa
imediatã [gândirea ºtiinþificã ºi creaþia miticã, n.a., L.B.]
nãzuiesc deopotrivã spre o simplificare a complexului
divers ºi difuz al realitãþii. Imaginaþia creatoare joacã
totdeauna un însemnat rol în procesul de simplificare
despre care vorbim: ea este izvorul acelor imaginisinteze, – atât de fecunde, pe care le substituim imaginilor
accidentale, caleidoscopice, ale realitãþii”5. Numind aceste
„imagini-sinteze” ºi „fantasticul plin de sens”6, Lucian Blaga
delimiteazã funcþia pe care ar îndeplini-o în gândirea
ºtiinþificã: „imaginea sintezã e mai mult sprijin psihologic
al gândirii, ilustrarea concretã a unei articulaþii matematice
ºi a unei structuri funcþionale, pe care le întrezãrim în
dosul fenomenelor”7. Pe de altã parte, „în mit imaginea
sintezã e mult mai independentã, în mit imaginea e
aproape totul: raporturile abstracte dintre realitãþi sunt
complet înghiþite de ea. (…) În mit imaginea sintezã e
suveranã, ea se concretizeazã în aºa mãsurã cã dobândeºte oarecum o viaþã separatã, din care eºti nevoit sã
desprinzi tâlcul cu un nou efort intelectual”8. Daimonion
apare în 1926, un an ulterior publicãrii pantomimei.
În creaþia literarã a autorului pot fi relevate unele
trãsãturi constante ºi specifice: tendinþa stilizãrii, a
sublimãrii, surprinderea esenþelor, prin acele „imaginisintezã”. Apogeul acestor predilecþii ar fi atins, din punct
de vedere al formei literare cel puþin, prin abordarea
pantomimei, specie dramaticã ce prin definiþie refuzã
cuvântul ºi apeleazã la imagisticã. Iar pentru ca imaginile
prezentate pe scenã sã surprindã sinteze esenþiale,
problematica piesei se va relaþiona la mitologie, în
aparenþã creºtinã, în fond însã de sorginte ancestralã,
pãgânã. Lucian Blaga adera primatul mitologiei ºi imagisticii revelatorii în absenþa programatã a cuvântului. Starea
de comunicare se rezumã la o contemplare a aspectelor
ce transmit ceva din eternitatea vieþii.
Prin aceastã opþiune esteticã, Lucian Blaga aparþine
expresionismului, curent literar ce urmãrea descoperirea
în lumea noastrã, fenomenalã, a unor secvenþe cu valoare
eternã. Se pun sub semnul veºniciei diferite valori ale
existenþei, diferite chipuri sublimate din realitatea imediatã.
Se urmãrea descoperirea unei modalitãþi creatoare în
mãsurã sã surprindã ceea ce este peren în trecãtor. Lucian
Blaga se apropie de absolut prin utilizarea unor imagini
fundamentale care se înscriu în zodia veºniciei. Una
dintre acestea este satul.
Pentru Lucian Blaga, satul însemneazã o dimensionare la nivel autohton a semnificaþiilor spaþiale. Ca promotor al expresionismului Blaga e preocupat sã descopere
în autohton valenþe absolute, ferite de morbul destrãmãrii,
iar pentru aceasta apeleazã la o sublimare a etnosului.
Locul pe care cultura popularã româneascã îl ocupã în
gândirea lui Blaga este considerabil. Orientarea spre lumea
ancestralã semnificã, în manierã expresionistã, regãsirea
sediului originar al matricei noastre stilistice. Ca spaþiu
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al vechimii imemoriale satul este pentru Blaga o vatrã a
lumii, o matcã ontologicã, o realitate cosmocentricã9.
„Imaginile-sintezã” sunt identificabile în surprinderea
metafizicii vii a satului, a unor elemente care transfigureazã ceea ce este trecãtor în valorile creatoare, promotoare de tradiþii: „…în toate þinuturile româneºti mai
poþi sã gãseºti ºi astãzi sate, care amintesc ca structurã
sufleteascã «satul-idee». «Satul-idee» este satul care se
socoteºte pe sine însuºi «centrul lumii», ºi care trãieºte
în orizonturi cosmice, prelungindu-se în mit (…). Satul
nostru reprezintã o aºezare situatã ºi crescutã organic
într-o lume totalã, care e prezentã în sufletul colectiv, ca
o viziune permanent efectivã ºi determinantã”10.
În virtutea acestor consideraþii intriga pantomimei este
situatã „în afarã de loc ºi timp”. Este un pas hotãrâtor al
autorului cãtre surprinderea esenþelor absolute, o
distanþare de substanþã faþã de plasarea subiectului „în
zilele noastre” în cazul celorlalte douã piese de teatru
publicate în 1925. Perspectiva atemporalã este dublatã
de cea aspaþialã, spre diferenþã de primele douã piese
ale autorului, unde se preciza expres: „în munþii Daciei”
ºi „în timpul Reformaþiunii în Ardeal, veacul al XVI-lea”.
Opþiunea pentru illo tempore este determinatã de concepþia
autorului cu referire la situarea satului românesc sub zodia
veºniciei, sat „care trãieºte în orizonuri cosmice, prelungindu-se în mit (…) o aºezare crescutã organic într-o
lume totalã”11. Satul din pantomima Înviere este unul dintre
chipurile veºniciei, o fãrâmã de absolut ºi în virtutea
acestei perspective autorul recurge la aspaþialitate ºi
atemporalitate.
Tentaþia absolutului, recuzarea cuvântului, esenþa
imaginii-sintezã în creaþia miticã, satul-idee, aspaþialitatea
ºi atemporalitatea sunt tot atâtea argumente pentru care
Lucian Blaga ºi în general creatorul recurge la arhetipul
originar. André Maurois afirma în 1949: „în sfârºit ºi mai
ales, poetul descoperã sub lucruri, ceea ce Jung numeºte
arhetipuri, ficþiunile-matcã ale întregii gândiri umane ºi
personajele ei de basm”12. Lucian Blaga, poet prin excelenþã, se înscrie în aceastã paradigmã, fiind preocupat
în a surprinde acele „ficþiuni matcã” numite de el „imaginisintezã” sau „fantasticul plin de sens”, dar ºi „personajele
de basm”, deja prezente sugestiv în dramele sale, acum
implicite în pantomimã, aceasta fiind o rescriere a baladei
populare Vochiþa, în care folclorul pare a aluneca înspre
caracteristicile unui basm pãgân. Tema centralã atât a
baladei cât ºi a pantomimei este aceea a drumului, a
cãlãtoriei între douã dimensiuni existenþiale, moarte-viaþã,
viaþã-moarte, a coexistenþei celor douã ca oportunitate
– fantasticã – de a realiza saltul ontologic cãtre absolut
ºi a depãºi astfel cenzura transcendentã.
„Totul e simplu stilizat” în tabloul întâi. Stilizarea nu
este doar a decorului ºi a recuzitei, ci ºi a acþiunii în
sine. Personajele pantomimei sunt exponentul unor forþe
primare, originare, întâlnim spiritele unei lumi fantastice,
magice, venitã de dincolo de orizonturile imediate. Se
poate vorbi chiar de un fantastic macabru, întrucât aceste
forþe elementare, primordiale au un asemenea impact
asupra conºtiinþei celor vii încât îi determinã sã trãiascã
un coºmar în stare de trezie. Pânã la pantomimã,
manifestãrile halucinante fuseserã rezervate somnului în
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inocenþei prin intermediul magiei pãgâne, a fantasticului
plin de sens, cãci tãrâmul Învierii este unul al eresului.
Vochiþa este în pragul unei cãlãtorii existenþiale
iniþiatice. Relevant este faptul cã primii peþitori ai fecioarei
sunt ipostaze ai aceleiaºi dimensiuni obºteºti, ceea ce
sugereazã cã locul de obârºie încearcã revendicarea
fecioarei astfel încât aceasta sã nu fie înstrãinatã de
coordonatele împãmântenite ale existenþei sale. Plugarul,
Faurul ºi Porcarul sunt toþi oameni ai locului, ai vetrei ºi
ar fi pãstrat-o pe Vochiþa în zariºtea satului natal. Semnificaþiile individuale ale celor trei personaje sunt la rândul
lor exponenþiale: Plugarul se defineºte specific prin
cultivarea ciclicã a gliei, Faurul prin supunerea elementelor
cu ajutorul focului, Porcarul prin patronarea turmei de
necuvântãtoare, prin urmare fiecare reprezintã chipuri ale
fiinþei care vieþuieºte în relaþie nemijlocitã cu ºi datoritã
firii înconjurãtoare, a naturii. Sunt oameni nu neapãrat
primitivi, ci primari, oameni ai începuturilor. Vochiþa îi
refuzã însã, închipuindu-ºi cã poate depãºi cantonarea
în reperele unei vieþi a cãrei familiaritate o percepe ca pe
un neajuns. Crede cã mai este ceva dincolo de orizont,
care o aºteaptã.
Apariþia lui Pãcalã se explicã prin asigurarea unui
climat al bunei dispoziþii, „îndeplinindu-ºi chemarea de-a
aduce veselie, chiar numai prin simpla sa prezenþã, în
evenimentele rare ale satului”. „Veselie” este un lexem
folosit de Lucian Blaga ºi în Ivanca, sugerând acolo
plenitudinea fiinþãrii. „Veselia” este în pantomimã o
trãsãturã cotidianã a comunitãþii patriarhale, aºadar pentru
autor satul este o dimensiune metafizicã în care se
manifestã veºnicia, în care fiinþa este pe deplin în relaþie
cu absolutul. Veselie – plenitudinea fiinþãrii, satul – zariºtea
nemuririi. Prin urmare Vochiþa se aflã în iminenþa unei
grave erori ontologice: renunþând la satul natal ºi la
personajele sale de basm Vochiþa refuzã, inconºtient,
însuºi accesul la eternitate. Se angajeazã într-un periplu
care o îndepãrteazã, spaþial ºi spiritual, de vieþuirea
nemijlocitã în zariºtea absolutului. Recuzarea satului natal
este sinonimã cu abandonarea vârstei ingenue resimþitã
ulterior ca esenþialã. Vochiþa îºi refuzã, prin gestul plecãrii,
tocmai certitudinea fericirii ºi împlinirii.
O ultimã ºansã oferitã Vochiþei de a-ºi pãstra destinul
în datele vetrei satului o reprezintã peþitul Feciorul
Frumos. Acesta, mai mult decât oricare alt pretendent,
este consacrat pentru a obþine consimþãmântul fecioarei,
întrucât este purtãtorul semnelor distinctive ale
apartenenþei la absolutul cosmic: „ºerparul – curcubeu în
miniaturã – al Feciorului Frumos”. În Autoportret curcubeul
se adapã dintr-o apã generatoare de absolut ontic:
„El cautã apa din care bea curcubeul.
El cautã apa
din care curcubeul
îºi bea frumuseþea ºi nefiinþa.”
În aceste versuri „recunoaºtem ecoul unui text folcloric
(din Credinþe ºi superstiþii adunate de A. Gorovei) pe care
Blaga îl cita ºi comenta în Despre gândire magicã: «Când
vezi curcubeul, sã iei douã cofe cu apã ºi sã te duci în
coate pânã acolo unde bea el apã, ºi acolo ai sã gãseºti
o comoarã». «Vrând sã verifici o atare superstiþie –
observã el – descoperi cã nu ai nicãiri punctul tangenþial
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dramaturgia autorului, cum ar fi cazul lui Zamolxe care
trãieºte stãri extatice, de revelaþie spiritualã, în adãstarea
hibernalã din peºterã, sau Popa cãtre finalul Tulburãrii
apelor, sau Luca într-un tablou din Ivanca. În pantomimã
însã atmosfera magicã invadeazã nemijlocit dimensiunea
ºi conºtiinþa realitãþii cotidiene. Faptul este pe deplin
posibil întrucât istoria piesei se petrece într-o lume brutã,
nediferenþiatã, imprecisã, lume arhaicã a începuturilor
absolute în care mitul povesteºte fapte adevãrate despre
întâmplãri adevãrate, în care legãturile dintre conºtient
ºi inconºtient, între aproape ºi departe, între aici ºi
dincolo, între viaþã ºi moarte sunt în mod firesc posibile.
„Pe o înãlþime apropiatã se vede, imagine ºtearsã de
veac, biserica de lemn”. Antagonismele multiple ale
indicaþiei auctoriale exemplificã ºi confirmã caracterul
nediferenþiat al universului pantomimei: înãlþimea este
apropiatã, spaþiul devenind o noþiune relativã, iar imaginea
bisericii, deºi apropiatã ºi vizibilã, este totuºi „ºtearsã de
veac”, aºadar relativizatã de sorgintea strãveche a
lãcaºului de cult creºtin, apartenenþa sa într-un anume
moment al diacroniei fiind la rându-i ambiguã, timpul este
ºi el aproximativ ºi neglijabil. Deºi „mitologia creºtinã”
este o prezenþã a istoriei dramatice, totuºi universul
pantomimei trimite mai degrabã cãtre un fond ancestral,
atemporalitatea acestuia fãcând posibilã încadrarea în
datele sale a unei spiritualitãþi recente în conºtiinþa
religioasã a omului modern. Mitul creºtin este o secvenþã
religioasã integrabilã în spiritualitatea arhetipalã a unui
illo tempore pãgân.
Pentru aceasta drumul parcurs de personaje, în special în ceea ce priveºte destinul Vochiþei, nu urmeazã
etapele unui itinerar obiºnuit, ci dimpotrivã. Este o
cãlãtorie în sens invers, întors cãtre începuturi, cãtre
metafizica spiritului primar autohton, cãtre dorul mioritic.
O atare drumeþie nu se poate înfãptui decât prin apelul la
magic, iar de aici derivã caracterul de eres al baladei
populare ºi al pantomimei culte deopotrivã.
Plenitudinea fiinþãrii terestre este surprinsã de la bun
început în pantomimã: Vochiþa este „întreagã o aºteptare.
Clipa e sãrbãtoreascã prin ceea ce poate sã aducã”. În
nicio altã etapã a istoriei eresului, cu excepþia finalului,
Vochiþa nu va mai fi la fel de împlinitã sufleteºte. Întreaga
sa aºteptare se va dovedi a fi deºartã prin destinul care
i se rezervã ca soþie a unui strãin, astfel înstrãinatã de
mamã ºi de casã, de vatra originarã. Intuieºte corect
existenþa unui moment sublim ascuns în datele viitorului,
dar speranþele ei nu vor dobândi contur în postura
îndepãrtãrii ca soþie a Bogãtaºului, ci în reîntoarcerea la
spaþiul familial ºi familiar al copilãriei sale. Vochiþa nu va
fi fericitã ca femeie, ci va tânji cãtre recuperarea dimensiunii în care vieþuise ca fecioarã. Nostalgia puritãþii primordiale este subtil închipuitã în destinul Vochiþei: fecioara
tânjeºte încã din debutul piesei, inconºtient, instinctual,
dupã ingenuitatea pe cale de a fi pierdutã. Acel tremur pe
care ºi-l stãpâneºte este o avertizare din lãuntrul fiinþei,
similar cu superstiþia popularã a fiorului ce-l încearcã pe
om viu când cineva pãºeºte încã de pe acum peste
mormântul sãu viitor. Vochiþa trãieºte de pe acum nostalgia increatului, a paradisului originar pe cale de a fi
pierdut. Excepþional ea va reuºi sã recupereze vârsta
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necesar unui control! În exemplul dat se vorbeºte despre
locul de unde bea curcubeul, care este, evident, de naturã
mitologicã»” 13. ªi totuºi curcubeul se regãseºte
miniaturizat la brâul Feciorului Frumos, investindu-i
tânãrului sãtean calitatea – simbolicã – de apã care adapã
curcubeul, altfel spus proiectându-l indirect în dimensiunea miticã, arhetipalã, a originarului frumuseþii. Vochiþa
ar fi trebuit sã aleagã garantul apriori al fericirii ºi împlinire
sale certe, Fãt Frumos fiind în sine comoara menþionatã
în superstiþia popularã. Fecioara este dealtfel tentatã în
acest sens, dar la insistenþele lui Constantin, fratele mai
mare, îl preferã pe Bogãtaº, figura strãinului, a intrusului
în comunitate, cel care vine aparent de dincolo de zare.
Eroarea opþiunii era însã necesarã în logica de a construi
ecuaþia completã a itinerariului între douã dimensiuni
teoretic având calitãþi diferitã, viaþã ºi supra-vieþuire.
În tabloul al doilea reapare manifestarea principiului
cosmic statornicit deja sub ipostaza unui vânt nelãmurit
în drama Ivanca. Acelaºi principiu ontic se manifestã în
orizonturile satului din Înviere, dar consecinþele apariþiei
sale sunt diferite. Dacã în dramã îndeplinea o funcþie de
vitalizare, în pantomimã rolul sãu actanþial este acela al
devitalizãrii universului patriarhal: „Pe gardul cimitirului,
în jurul bisericii, zac grãmadã cadavre de oameni. Din
depãrtãri câinii bat a pustiu. Parte din oameni au fugit din
sat. Cei care au rãmas se topesc pe rând de boala adusã
de vânt. O spaimã pluteºte în aer. Pe uliþã câþiva feciori
cu babe joacã jocul ciumei. Vârtejul jocului se pierde pe
drum.”. În opinia lui Lucian Blaga, cea de a doua
posibilitate de a atinge absolutul este miºcarea, care se
manifestã prin „învârtire, joc, goanã, strigãte dionisiace”.
Jocul ciumei este o expresie literarã a freneziei dionisiace,
determinatã de intervenþia brutalã, printr-o acþiune
punitivã, a firii universale în existenþa fiinþei umane. De
aici ºi impresia halucinantã de grotesc.
Vântul necruþãtor pedepseºte evadarea Vochiþei din
paradisul originar prin transformarea satului, care nu a
reþinut-o pe fecioarã, într-un macabru cimitir. Însã
prezenþa ºi manifestarea stihiei cosmice are o valenþã
dualã. Pe de o parte este necruþãtor, dar pe de altã parte
determinã ºi reactivarea unor „ritualuri ancestrale de
nimeni înþelese”. Aºadar, prin prezenþa sa vântul devitalizeazã ipostaza muritoare, efemerã a omului, dar exercitã
ºi o anume presiune asupra spiritului lor, oferindu-le ºansa
de a depãºi limitele dintre cele douã dimensiuni ciclice,
viaþã ºi moarte, de a realiza „saltul ontologic”, într-un efort
comun de a o recupera de Vochiþa. Întrepãtrunderea
planurilor într-un creuzet comun este sugeratã de
indicaþiile auctoriale: „Luna se ridicã fantastic de repede
de dupã deal. Lilieci zboarã în jurul ei atingând-o cu aripile.
Luna urcã, urcã, ajunge în zenit, coboarã, dispare.
Accelerarea cu totul neobiºnuitã a acestui eveniment
cosmic dã impresia cã o catastrofã ireparabilã s-a
întâmplat, scoþând însãºi timpul din ritmul sãu normal.
Stelele se întretaie cãzând peste sat, ceea ce stârneºte
în câini groaza metafizicã de existenþã: în depãrtãri ei
bat neliniºtiþi. În timpul acesta, muzica ce se face duce
pe cealaltã lume sufletele morþilor”.
Într-un tãrâm în care timpul este relativizat ºi în care
necuvântãtoarele percep, neliniºtite, „groaza metafizicã
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de existenþã”, învierea unui suflet mort pare pe deplin
posibilã. Fantasticul plin de sens devine astfel singurul
mediu propice pentru înfãptuirea de cãtre Vochiþa a
parcurgerii în sens invers a periplului existenþial. Femeia
înstrãinatã de satul natal nutreºte nostalgia recuperãrii
acestui spaþiu primordial definitoriu ºi reuºeºte acest lucru
prin intermediul unui sentiment comun mamei ºi fiicei:
dorul. „Dorul e socotit când ca stare sufleteascã învârtoºatã, ca o ipostazie, când ca putere impersonalã, care
devasteazã ºi subjugã, când ca o vrajã ce se mutã, când
ca o boalã cosmicã, ca un element invincibil al firii, ca un
alter ego, ca o emanaþie material-sufleteascã a individului.
(…) (Heidegger) s-a însãrcinat sã încerce o asemenea
reducere a existenþei umane la substanþa ei liricã de ultimã
expresie. El s-a oprit la termenul «îngrijorare». Unui
român, în legãturã de sânge cu matca etnicã, i s-ar putea
uºor întâmpla, încercând sã-ºi fãureascã o filozofie
existenþialã, sã circumscrie aceeaºi substanþã prin
termenul «dor». Dorul s-ar revela deci ca ipostazã
româneascã a «existenþei» umane. (…) s-ar putea afirma
cã existenþa e pentru român «dor», aspiraþie transorizonticã, existenþã care în întregime se scurge spre
«ceva».”14.
În pantomimã, mama blestemã mormântul lui
Constandin întrucât doar ea „nu poate muri de dorul
Vochiþei”, iar fiul cel mare este cel care a înstrãinat-o pe
Vochiþa. Este necesar ca ºi Mama sã dobândeascã
liniºtea sufleteascã, plenitudinea fiinþãrii terestre, pentru
a putea sã moarã împãcatã. În caz contrar Mama riscã
sã nu poatã trece la cele veºnice, prin neîmplinirea vieþii,
ºi astfel sã adaste într-o zonã incertã, angoasantã, în
intermundii. În concepþia popularã, omul nu îºi câºtigã
dreptul la moarte decât dupã ce ºi-a încheiat toate
socotelile cu viaþa, dupã ce se va fi împlinit existenþial
pe pãmânt. Iar Mama nu poate muri tocmai din cauza
dorului fiicei înstrãinate, iar dorul acut, aspiraþia „transorizonticã spre ceva”, „vraja”, „boala cosmicã” este cel
care face posibilã ridicarea mortului Constandin din
mormânt. Constandin este cel care trebuie sã repare
eroarea pentru a asigura deopotrivã lui, Mamei ºi Vochiþei
plenitudinea existenþei terestre. Întâlnim aceeaºi perspectivã din drama Ivanca: inconºtientul ºi conºtientul vor
întregi fiinþarea fãpturii umane.
„Miracolul” ºi miraculosul se desfãºoarã depãºind
canoanele mitului creºtin, fapt sugerat de peregrinarea
spiritului lui Constandin prin vãzduh, pe deasupra bisericii.
Încã o datã Lucian Blaga sugereazã cã mitologia creºtinã
este o secvenþã religioasã încadrabilã într-o perspectivã
spiritualã mult mai amplã.
În tabloul al treilea o regãsim pe Vochiþa „la bogãtaºul
acasã”, strãduindu-se sã fie veselã, „deºi nimic nu e în
stare sã-i omoare dorul de casã”. Dintru început dorul
este amintit ca stare sufleteascã a fiicei înstrãinate, similar cu mama însinguratã. Acest dor o împiedicã pe Vochiþa
sã fie „veselã”, adicã împlinitã existenþial. Dorul Vochiþei
este dorul femeii dupã inocenþa fecioarei, a puritãþii
originare, transpus spaþial prin dorul de vatra natalã ºi
sufleteºte prin dorul de mamã. Dacã iniþial dorul fecioarei
se afla ca o prefigurare în subconºtientul sãu, acum
sentimentul o revendicã pe femeie în mod conºtient,
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dureros, imprimându-i dorinþa întoarcerii în paradisul acum
devastat.
Soþul Vochiþei, patru prieteni ºi lãutarii petrec exuberant, „anume pentru a-ºi învinge nostalgia”, însã în zadar.
Cheful este prilej de bucurie doar pentru ei, oameni ai
acestui loc, vieþuind în vatra lor natalã, dar în nici un caz
pentru Vochiþa, acum în postura alienatei, a dezrãdãcinatei. Petrecerea bãrbaþilor este prilej ºi ambianþã
propice de manifestare a unor ritualuri ancestrale, expresie a unei mitologii primare, pãgâne, a arhetipurilor preistorice ale spiritului uman. Al doilea prieten „începe jocul
greoi ºi grotesc cu care ursul ieºind din peºterã se bucurã
de minunea cerului”, ceilalþi „fac roatã în jurul lui”, „jocul
ursului absoarbe toate privirile”. Acest ritual al ieºirii din
hibernare (ºi dintr-o adãstare htonicã) a ursului ºi întâmpinarea uranicului are semnificaþia învierii naturii în general. Ursul trezit din hibernare ºi ieºit în lumina cerului
este o paralelã a învierii celor morþi ºi întoarcerea lor în
datele existenþei terestre. Învierea se petrecuse, miraculos ºi fantastic, odatã cu ridicarea din mormânt a lui
Constandin. Acum se construieºte o paralelã alegoricã,
sub forma dansului magic al ursului.
Lucian Blaga sugereazã în primul rând nu ciclurile
mereu repetabile ale vieþii ºi morþii (deºi interpretarea este
valabilã), ci mai degrabã recuperarea spiritualã a unui
fond ancestral. Învierea naturii se petrecuse anterior în
teatrul autorului când Popa din Tulburarea apelor avusese
revelaþia mitului panteist al lui Isus Pãmântul, credinþã
care la rându-i era o recuperare a mitului pãgân al Marelui
Orb din Zamolxe. În ambele cazuri natura „învia” spiritual
pentru iniþiaþi prin revelarea prezenþei divinitãþii în întreaga
alcãtuire a firii universale. În balada popularã drumul de
întoarcere a lui Constandin ºi a Vochiþei are loc primãvara,
anotimp al resurecþiei prin excelenþã, în care ºi morþii pot
reveni în lumea celor vii în superstiþia popularã (învierea

christicã are loc de asemenea primãvara). În pantomimã
anotimpul nu este indicat expres, ci sugeratã prin ieºirea
ursului din hibernare, care se petrece, subînþeles, primãvara. Este un moment aflat sub auspicii magice care fac
posibilã regenerarea firii universale, prin recuperarea ºi
revalorificarea fondului latent al întregii fiinþãri cosmice.
În aceastã ambianþã se poate petrece ºi miracolul învierii
fratelui mort, a cãlãtoriei (efemere) a acestuia prin lumea
celor vii ºi a recuperãrii Vochiþei înstrãinate de plaiurile
originare.
O a treia recuperare a unui suflet (de asemenea o
alegorie) constã în salvarea puiului de rândunicã din
ciubãrul cu vin. Nu este o întâmplare faptul cã „Vochiþa
îºi simte mascatã propria soartã în cãderea pãsãrii. Se
suie pe masã ºi-l pune cu grijã în cuib”. Soarta femeii
este similarã cu aceea a puiului, ea fiind, în lumea
oamenilor, tot un pui rãtãcit de cuibul pãrintesc, aflat în
imposibilitatea de a vieþui într-un mediu strãin. În acest
moment „dorul ei de casã pare aproape un dor de moarte”.
Asocierea casei natale cu moartea este doar în aparenþã
o contradicþie. Moartea presupune o revenire originar, la
increat, iar satul este, pentru Vochiþa, tãrâmul aflat în
imediata proximitate a existenþei primordiale. Moartea este
o posibilitate de revenire la începuturi ºi la absolut, iar
pentru Lucian Blaga satul este o expresie vie a acestor
începuturi, un chip al veºniciei. Satului natal este spaþiul
în care inconºtientul a fost trimis în luminã ºi prin aceasta
este o zariºte a veºniciei. Pentru Vochiþa revenirea la
casa pãrinteascã este unica soluþie pentru a-ºi împlini
nostalgia inocenþei primare. De asemenea se sugereazã
cã întoarcerea în sat va presupune nu doar o „înviere” a
sufletului rãtãcit al Vochiþei, ci ºi o moarte. Cãlãtoria în
cãruþã a fraþilor, „mortul viu” Constandin ºi viul (încã) „mort”
Vochiþa are ceva fabulos: „oameni ºi pãsãri se mirã cum
merg viu cu mort alãturi”. Dorul este cel care face posibilã
„minunea” într-un tãrâm în care spaþiul ºi timpul dobândesc o logicã proprie.
În tabloul al patrulea, ultimul, întâlnim o aºteptare
nelãmuritã a unui fapt decisiv, „o atmosferã de mister ce
are sã se sãvârºeascã”. Pomul abia înmugurit este o
promisiunii a unei explozii de vitalitate, a unei înfloriri
spirituale, dupã cum sugereazã aglomerarea oamenilor
cu lumânãri în jurul bisericii. Cântatul cocoºilor anunþã
zorile, iar dacã tablourile al doilea ºi al treilea fuseserã
dominate de noapte, acum fraþii revin în sat odatã cu
ivirea luminii. Întoarcerea Vochiþei la obârºii, la rãdãcinile
pãmântului natal este o procesiune gravã cãtre „realitatea
arhetipalã a cimitirului, adicã sfârºitul unei aventuri umane
ºi poate un nou început. Acolo odihneºte dorul, de acolo
va învia dorul, amintirea înviatã a unui dor nesfârºit,
etern”15. Fiica ezitã sã deschidã uºa casei pãrinteºti ºi
adastã în prag pânã când „se va deschide uºa bisericii ºi
îngerul nevãzut va ridica piatra de pe dumnezeiescul
mormânt ca sã se întâmple minunea veºnicã a învierii”.
Mama apare în prag odatã cu deschiderea uºii bisericii
ºi „moare în extaz”. Moartea sa este simbolicã, întrucât
Mama se iveºte din casã „ca dintr-un mormânt din care
va învia”. Pentru mamã dorul s-a alinat prin recuperarea
fiicei ºi astfel se poate împlini existenþial ºi îºi dobândeºte
dreptul la moarte, care i se refuzase în timpul ciumei, a
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principiului cosmic devitalizant, vântul stihial. Moartea
Mamei este binecuvântatã întrucât se petrece simultan
cu celebrarea, de cãtre credincioºi, a Învierii lui Hristos.
Este astfel sugeratã o revenire a satului la normalitate,
la forme armonioase ºi echilibrate de vieþuire, precum ºi
o înviere spiritualã prin regenerare în jurul bisericii. Dorul
are rolul integrator, de resurecþie a arhetipurilor mitice
primare în vatra satului, dar ºi de a oferi posibilitatea
continuãrii existenþei umane prin încadrarea în datele
ritului creºtin.
Se poate cu uºurinþã constata cã, apelând la dezlãnþuiri
de naturã dionisiacã, totuºi Lucian Blaga oferã deznodãmântul pantomimei ordinii apolinice. Dionisiacul este, aici,
„rãul necesar” apolinicului, pantomima exprimã în mod
strãlucit statutul de „faþã întunecatã” care subzistã latent
sub suprafaþa aparentã a liniºtii ºi echilibrului solar,
luminos. Totodatã autorul pare a ajunge, în finalul unicei
sale pantomime, într-un acord formal cu ritul creºtin, altfel
mereu subminat în opera sa de cãtre o filozofie a spiritului
pur personalã. Trebuie însã relevat faptul cã, pânã ºi aici,
Învierea lui Hristos este surprinsã ca fenomen recent în
mitologia umanitãþii, aflat într-o prelungire a tradiþionalei
învieri a naturii în general. Altfel spus dacã odinioarã
fondul cosmic îºi manifesta resurecþia, regenerarea prin
diferite alte chipuri ºi practici ritualice primare (omul mai
pãstreazã încã „jocul ursului” ca ecou târziu al acestei
perspective), acum absolutul îºi aflã cale de exprimare
prin canonul creºtin al Învierii lui Hristos, care oferã omului
contemporan aceeaºi ºansã de a deveni parte din
veºnicie, doar sub alt chip.
Lucian Blaga lanseazã, prin pantomima Înviere, mai
degrabã o provocare esteticã, textocentristã, decât una
regizoralã, scenocentristã. ªi aceasta întrucât a reda
absolutul prin tãcere scenicã este un demers greu de
realizat, iar coregrafia, expresie a „miºcãrii”, cea de a
doua posibilitate de a reda artistic absolutul, ar rezolva

într-o mãsurã prezumat imperfectã ºi doar parþial dezideratul propus de autor. Un rol hotãrâtor ar reveni imagisticii,
decorului, care ar trebui sã extrapoleze din plin „fantasticul
plin de sens”, „imaginile-sintezã” ale piesei. Deconcertantã, unica pantomimã creatã de Lucian Blaga rãmâne
însã perfect integrabilã paradigmei operei sale, iar cele
trei piese ale anului 1925, Daria, Ivanca ºi Înviere sunt,
în cea mai mare mãsurã, ecou al expresionismului în
teatrul lui Lucian Blaga.
Note:
1
Lucian Blaga, Probleme estetice în vol. Zãri ºi etape,
text îngrijit ºi bibliografie de Dorli Blaga, Bucureºti. Editura
pentru Literaturã, 1968, pp. 74-75.
2
Idem, Aforisme.
3
Cf. V. Fanache, Chipuri tãcute ale veºniciei în lirica lui
Blaga, Cluj-Napoca. Editura Dacia, 2003, pp. 7-10.
4
Lucian Blaga, op. cit., pp. 74-75.
5
Idem, Mit ºi gândire în vol. Daimonion, apud Lucian
Blaga, Zãri ºi etape, ediþia citatã, p. 222.
6
Ibidem, p. 223.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
cf. V. Fanache, opt. cit., p. 22.
10
Lucian Blaga, Elogiul satului românesc în vol. Isvoade.
Eseuri, conferinþe, articole, ediþie îngrijitã de Dorli Blaga ºi
Petre Nicolau, prefaþã de George Ganã, Bucureºti. Editura
Minerva, 1972, pp. 40-41.
11
Ibidem.
12
André Maurois, A la recherche de Marcel Proust, Paris,
Hachette, 1949, apud Titus Bãrbulescu, Lucian Blaga. Teme
ºi tipare fundamentale, Bucureºti. Editura Saeculum I. O.,
1997, pp. 91-92.
13
Apud George Ganã în Lucian Blaga, Opere, 1, Poezii
antume, ediþie criticã ºi studiu introductiv de George Ganã,
Bucureºti. Editura Minerva, 1982, p. 559.
14
Lucian Blaga, Despre dor, în vol. Spaþiul mioritic ,
Bucureºti. Editura Humanitas, 1994, p. 161, p. 164.
15
Titus Bãrbulescu, op. cit., p. 91.
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În varietatea identitãþilor categoriale personajul matein
reprezintã o instanþã narativã complexã. Observat de-a
lungul operei acesta nu rãmâne doar o prezenþã actantã.
Adesea vocea din text se reflectã în mrejele subtextului
ca într-un act de narcisism, pânã la identificare. Povestirea împrumutã consistenþa adevãratã a povestitorului,
iar povestitorul este eterizat în aceastã realitate. Într-o
viziune modernã pentru construcþia romanului interbelic
personajul lui Mateiu Caragiale se substituie autorului.
De aceea se întâlnesc frecvent mãºtile instanþei
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auctoriale. Deloc întâmplãtoare, etimologia termenului
„personaj” se regãseºte în latinescul persona cu înþelesul
de „mascã”. Nu o datã critica literarã a consimþit descendenþa personajelor lui Mateiu Caragiale, în rafinamentul
consistenþei lor, din genialitatea tatãlui, care a fãcut
„concurenþa stãrii civile”.
În cele mai dese ipostaze personajul matein este un
tip de narator: narator-personaj; narator-confident; naratorcoordonator; narator-raisoneur etc. Aceastã diversitate
poate conduce la consideraþia cã personajele mateine
29
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frumoase în sine. Abu Ya’qub spune despre tetradã cã
este cel mai desãvârºit dintre numere: acela al Inteligenþei
ºi al Creaþiei.
Dincolo de aceastã interpretare simbolicã ºi ezotericã,
opera mateinã mai cuprinde o sugestie manieristã prin
personajul dandy, ascuns mai bine sub masca lui Aubrey
de Vere.
Apar la Mateiu Caragiale numeroase personaje cu
existenþã „aburoasã”. Este cazul pesonajului feminin –
acea prezenþã refuzatã de teama producerii dezechilibrului. Ilinca Arnoteanu, Raºelica Nachmanson, þiganca
ghicitoare, Pena Corcoduºa devin ipostaze ale unui
personaj misterios, de vis, al vedeniilor.
Majoritatea personajelor sunt construite sub însemnul
dualului. Aceasta le conferã o impresie de ambiguitate,
de mister. Par sã fie mai tot timpul deghizate. Nu sunt
puse în acþiune decât rareori. În schimb sunt amplu
portretizate ºi exemplificate; sunt circumscrise continuu,
ca-n tablourile de epocã renascentistã.
Raportat la instanþele narative – autorul se defineºte
printr-o devenire abstractã. Rãmâne cel care a creat
universul epic, dar naratorul este cel care comunicã
istorisirea naratã posibilului cititor.
Prin vorbirea personajului matein creaþia sa organizeazã ºi se organizeazã. Voinþa de a spune, îndeosebi
de a povesti a personajului îl determinã pe acesta sã
punã discursul narativ într-o ordine, într-o ars rethorica.
Fiind convertitã în mirajul spunerii povestirea se decupeazã în evenimenþial ºi devine raþiunea de a fi a realului.
Printre personajele temeinic reliefate de naratorul lui
Mateiu este ucenicul fãrã nume, Paºadia ºi Pantazi devin
personajele neobiºnuite în mecanica textului, prin aceea
cã preiau funcþia de cãlãuzã, purtându-l pe povestitorul
iniþial din ev în ev, din castel în castel, în spiritul unui
mediu fascinant de irealitate. Paºadia este surprinzãtor
prin cunoºtinþele istorice. Pantazi „exhibã” date geografice.
Personajele mateine manifestã o înclinaþie spre
rafinamentul artelor plastice ºi muzicale, cerceteazã
muzeele într-un spirit al erudiþiei, subjugate de pânzele
de epocã. Au nostalgia aristrocratului rasat fãrã trãsãturi
proprii, ci doar de stirpe.
Paºadia împrumutã o semnificaþie pentru cã îºi pierde
fiinþa socialã imediatã. De altfel, sociabilitatea personajului
matein e una strategicã, nu autenticã.
Paºadia era autohton, din veacul lui Caragea. Pantazi,
de spiþã greco-românã, are o genealogie fantastã, de
nobleþe veche. Aceste douã personaje reprezintã „douã
taine ce puse, ca douã oglinzi, faþã-n faþã, s-adânceau
fãrã sfârºit”.
O funcþie modernã a acestei instanþe este aceea de a
semnifica, în interiorul textului, un nou tip de conºtiinþã:
a non-identitãþii care vrea sã se salveze prin tehnica
transferului. Existã, difuzã, pe parcursul romanului, o
veritabilã obsesie a „celuilalt”, traducând în planul alteritãþii
motivul „tãinuit” al imposturii. În acest sens se poate vorbi
(printr-un joc lingvistic ºi conceptual) de impostura ca
posturã literarã; impostura ca manierã a creaþiei va deveni
un atribut al genialitãþii construcþiei cãrþii. Prin acest fapt
ideea de imposturã va rãsturna semnificaþiile peiorative
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nu existã cu adevãrat, singura prezenþã realã fiind a
autorului lor „complexat” ºi „compensat prin estetism”,
dupã o afirmaþie a lui Cornel Mihai Ionescu, în „Palimpseste”.
Povestitorul se instituie în text drept o cãlãuzã cu
funcþii compoziþionale. În acelaºi timp el este ºi personajul
devenit „ucenic” al celorlalte personaje. Acest Povestitor
este o cãlãuzã a textului în relaþia lui cu lectorul, dar
pentru el, celelalte personaje sunt niºte cãlãuze care îl
conduc pe drumul creaþiei. De exemplu, Paºadia, fiind
„un luceafãr”, poartã masca geniului. El este personajul
ca „meºter de panã” care, alãturi de Pantazi ºi de
Povestitor, va genera în romanul Crailor aspectele
identificãrii.
Personajul matein determinã un concept nou în proza
interbelicã – alteritatea fiinþei. Acesta se dezindividualizeazã, trece cu uºurinþã în simbolurile post-romantice:
Paºadia – prin exces de împãtimire; Pantazi – prin exces
extatic; Pirgu – prin exces de abjecþiune.
O altã simbolisticã a personajelor îl reprezintã pe
Pantazi ca fiind uranic ºi neptunic (cu dominantã luminoasã), iar pe Paºadia ca fiind o umbrã întunecatã.
În Craii de Curtea-Veche existã pentru cititor patru
cãlãuze. Este interesant cã toate devin una singurã când
e vorba de voluptatea povestirii. Aceastã identificare este
simbolizatã de iniþiala numelui fiecãruia, care devine
aceeaºi: Povestitorul, Paºadia, Pantazi, Pirgu. Aceastã
literã-iniþialã a celor patru nume permite o identificare cu
cifra 4 inversatã.
În studiul Simboluri ale ºtiinþei sacre al lui René
Guénon, relaþia dintre litera P ºi cifra 4 creeazã un simbol
ezoteric: „patru încifrat”. Acest „patru încifrat”, spune
Guénon, se gãsea în vechime „într-o relaþie directã cu
iniþierile meseriei” ºi „a fost în esenþã o marcã a mãiestriei”.
S-ar putea considera cã o anumitã marcã a creaþiei este
adusã ºi pecetluitã în textul matein ºi de simbolistica
acestui „patru încifrat” prezent clar în romanul Crailor.
Dacã imaginea lui „patru încifrat” schiþeazã traiectoria unei
cruci în esenþã, s-ar putea descrie cu uºurinþã însemnele
unui blazon, susþinut de o axã pe verticalã ºi una pe
orizontalã. Aceste linii marcheazã un fel de Axis mundi
care centreazã în întâlnirea verticalei cu orizontala nucleul
creaþiei. Aºadar lumea creaþiei, cea „care se viseazã”,
este susþinutã de cei 4 P într-o simbolisticã a operei ca
mãiestrie.
Numãrul patru e considerat „un simbol incomparabil
de plenitudine ºi universalitate” prin cele patru puncte
cardinale (aici, spaþiile strãbãtute de Pantazi), patru
vânturi, patru stâlpi ai Universului, patru braþe ale crucii
(insinuatã în imaginea de blazon a operei mateine), patru
Evangheliºti etc. Interesant este faptul cã în rândul celor
patru (Matei, Marcu, Luca ºi Ioan) Matei este singurul
Evanghelist care a fost preocupat de întocmirea arborelui
genealogic al neamului sãu sfânt – surprinzãtoare
asemãnare cu Mateiu Caragiale, preocupat în exces de
stabilirea descendenþei sale nobile. Apoi, trei dintre
numele Evangheliºtilor se regãsesc în acelea ale tatãlui
ºi ale fiului din neamul Caragiale. Patru configureazã prin
ideea de numãr ºi imaginea unui pãtrat, pe care Platon îl
considera (alãturi de cerc) – ca fiind figuri absolute,
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ale termenului. În Pantazi Povestitorului i se pare a
descoperi „un alt eu-însumi”; Paºadia îi este un fel de
mentor spiritual; maleficul Pirgu îl obsedeazã ºi manevreazã. Fiecare din cei trei va încerca postura „crãiascã”
a Povestitorului asupra cãruia se va exercita un transfer
de semnificaþie.
În final, cele trei cãlãuze (ale discursului diegetic) îºi
trãiesc oarecum metamorfoza ºi dispariþia: Paºadia
moare, Pantazi îºi schimbã înfãþiºarea ºi pleacã, Pirgu –
îmbogãþit ºi transformat, parvine ºi dispare din viaþa
Povestitorului. Povestitorul este singurul care rãmâne
martor al celor petrecute, „depozit” al tuturor influenþelor
pe care ºi le-a asumat. Personajele, distribuite cu mãiestrie într-un rol complex diegetic, au tentaþia sublimului
devenind cãlãuze danteºti sau dostoievskiene printr-o aurã
înãlþãtoare asiguratã prin ideea de suferinþã, de iniþiere
prin darul cunoaºterii celuilalt. Oricâte mãºti ar fi identificate, Cititorul împreunã cu Povestitorul traseazã un
itinerar cultural prin cel puþin douã aspecte pe care le
condiþioneazã povestirea: cele spuse ºi cele ascultate.
Cãlãuzirea Povestitorului de celelalte personaje spre
interiorul textului se face prin douã spaþii care, prin
simbolismul lor, devin spaþii ale operei: spovedaniile ºi
hagialâcul. Autorul le enunþã ºi în itinerariul operei: un
capitol se numeºte Spovedanii, altul, Cele trei hagialâcuri.
Spovedaniile ºi hagialâcurile devin proiecþiile întru
spiritualitate ºi mister ale personajelor.
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Paºadia ºi Pantazi sunt „cãlãuzele” Povestitorului
matein care, la rândul lui, devine o cãlãuzã a cititorului
model, aflat pe un drum fascinant, iniþiatic, trasat între
lumea care „se vieþuieºte” ºi lumea care „se viseazã”.
Sã se insinueze aici cunoscuta ecuaþie a raportului dintre
realitate ºi ficþiune? Sau lucrurile sunt mai complexe
pentru cã forþa cuvântului, adicã a logosului – care a fost
la început devine un demiurg prin care se re-creeazã
Realitatea. Cãlãuzirea în sine se face de la instanþele
narative spre cititor, iar acest drum se întoarce în operã.
„Cititorul Model” al lui Umberto Eco devine la rândul lui o
cãlãuzã într-o realitate care se în-fiinþeazã iar ºi iar pânã
la sfârºitul veacului Cuvântului.
O altã funcþie compoziþionalã a personajului matein
este aceea de a întemeia o relaþie: real-imaginar. Fiecare
dintre cele trei cãlãtorii are câte o cãlãuzã. Astfel se
insinueazã un întreg program de iniþiere pentru personajul
anonim, Povestitorul se naºte din impresia cã el creeazã
opera, ºi nu autorul care va rãmâne un „eu” convenþional.
Prin faptul cã hagialâcurile îi imagineazã mereu
împreunã pe cei trei „crai” se creeazã în text, prin intermediul personajului, mai multe simetrii. De asemenea se
observã o progresie în interiorul acestor simetrii: cel dintâi
hagialâc – mediat de evocãrile lui Pantazi – conþine un
plural care îi surprinde numai pe Pantazi ºi pe Povestitor.
Pantazi desfãºoarã numai în faþa Povestitorului „trâmba
de vedenii”. Mateiu este explicit în acest sens: „Ca în
puterea unei vrãji, cu dânsul am fãcut în închipuire lungi
cãlãtorii, cãlãtorii cum nu-mi fusese dat nici sã visez...”.
Nu în ultimul rând personajul feminin devine o cãlãuzã
a esteticului. Deºi apar mai rar ºi mai mult idealizate sau
prin perspectiva amintirii, femeile din proza mateinã sunt
mai degrabã niºte cadre privite de Povestitor sau de
celelalte personaje printr-un fel de perdea încremenitã a
trecutului. Unele inspirã admiraþie (Ilinca Arnoteanu, mama
lui Pantazi), altele amintesc de viziunea decadentã a
câtorva personaje masculine.
Prin construcþia lor picturalã se educã ochiul creator
al autorului ºi acela receptor al lectorului. Astfel, mama
lui Pantazi pare o Giocondã din decadenþa Renaºterii –
„ai fi zis cã una din acele albe Magdalene zugrãvite în
zilele cele mai galeºe ale decãderii ºcoalei italieneºti
pogorâse însufleþitã din cadrã”. De multe ori „masca”
personajului matein nu deghizeazã. Ba chiar certificã
tensiunile de ordin dramatic (de aceea masca e blazonul,
efigia trecutului).
În cazul lui Paºadia portretul ia locul cãlãuzei diegetice.
Ambiguitatea se pãstreazã, chiar dacã deghizamentul
este absent. Senzaþia de dramatic este cãlãuzitã în text
de tensiunea portretistului, dezvãluitã fãrã echivoc:
„Paºadia era un luceafãr! [...] Ce cap frumos avea totuºi!
Într-însul aþipea ceva neliniºtitor, atâta patimã înfrântã,
atâta trufie aprigã ºi hainã învrãjbire se destãinuiau în
trãsãturile feþei sale veºtede, în cuta sastisitã a buzelor,
în puterea nãrilor, în acea privire tulbure între pleoapele
grele.” Impresia este aceea a unui portret de icoanã
bizantinã care, prin înþepenirea liniilor, încifreazã „patima”
disimulatã de imaginea personajului („sub înveliºul de
gheaþã dinafarã, Paºadia ascundea o fire pãtimaºã,
întortocheatã”).
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dezghiocate în semnificaþiile ºi manifestãrile lor;
Cufundarea în Dumnezeu, La umbra sfintelor; Gnoza ºi
Demiurgul cel rãu; Pericolele înþelepciunii.
Pe urmele lui Nietzsche ºi a altor gânditori moderni,
Cioran îºi începe meditaþia filosoficã printr-o permanentã
raportare opozitivã la adresa religiei, în general ºi a
creºtinismului, în special. Dar acest lucru nu înseamnã
cã Cioran este un ateu, un ins nereligios. De fapt obsesia
religioasã îi alimenteazã angoasa ºi îi îndulceºte
nihilismul. Aminteam mai devreme de puternica influenþã
a lecturilor filosofice ºi a textelor misticilor, dar de reþinut,
ºi acest lucru îl evidenþiazã autoarea cãrþii, nu i-au anulat
glasul. Noteazã Simona Modreanu: „Dacã asupra unor
chestiuni cum ar fi instituþia religioasã, credinþa, pãcatul
originar, rãul, libertatea, contaminarea lecturilor sau a unui
anumit orizont de aºteptare se face simþit, timbrul sãu
original rãsunã inconfundabil în ceea ce priveºte
raporturile sale cu Iisus, cu suferinþa, cu timpul, cu omul...
„Mai toatã lumea care a scris despre Cioran a depus
armele când a fost vorba de a defini relaþia filosofului cu
Dumnezeu. E un aspect care ilustreazã personalitatea
meditaþiei ºi complexitatea cu care se prezintã problema
în gândirea filosofului. Parcã dorind sã vinã în ajutorul
acestora, de mai multe ori Cioran s-a definit ca ambivalent – ca un ins amfibiu – ºi în stilul sãu paradoxal afirma:
„sunt în Dumnezeu fãrã a crede în El”. Analizând credinþa
lui Cioran pe toate feþele, Simona Modreanu accentueazã:
Cioran nu e împotriva lui Dumnezeu, ci împotriva teologiei,
etichetatã de filosof „versiunea atee a credinþei”, ºi a
Bisericii ca instituþie. Cioran nu se sfiieºte sã acuze
filosofia din Biserica de îndobitocirea antropomorficã a
lui Dumnezeu. Acestea sunt numai câteva aspecte pe
care exegetul lui Cioran le supune analizei în substanþialul
capitol Cufundarea în Dumnezeu. La acelaºi nivel se
situeazã ºi capitolul La umbra sfintelor. Axa gândirii lui
Cioran în problemã o constituie, diferenþa calitativã pe
de o parte, dintre suferinþa misticilor ºi tragic. Semn cã
problema nu este simplã. Cine vrea sã se lãmureascã e
invitat sã citeascã cu atenþie paginile respective din carte.
O dimensiune a originalitãþii gândirii lui Cioran în raport
cu gândirea contemporanã lui este datã de grilã gnosticã
în care filosoful îºi elaboreazã cugetãrile referitoare la
Demiurgul cel bun ºi Demiurgul cel rãu; pãcatul, suferinþa,
naºterea, cosmogonia. Noutatea pe care o aduce exegetul
este demersul prin care se demonstreazã relaþia lui Cioran
cu spiritualitatea româneascã profundã care îºi are
originea în epoca dacicã, preromanã.
Cioran se miºcã liber ºi fãrã inhibiþii printr-o arie
PRO

Bibliografia româneascã postdecembristã, cu toate
realizãrile ei, totuºi nu a reuºit sã ofere o imagine cât de
cât unitarã ºi convingãtoare asupra valorii lui Cioran ca
filosof, dar ºi ca scriitor în limba românã ºi francezã. În
acest peisaj exegetic cartea Simonei Modreanu, Cioran
(Ed. Junimea, 2005) face figurã aparte. Este un studiu
monografic temeinic gândit, organizat ºi scris.
Regatul ºi împãrãþia, cap. I, e unul biografic. De la
început trebuie sã arãtãm cã nu este o biografie
factologicã, uscatã, fãrã nerv. Autoarea foreazã spaþiul
ºi timpul biografic pentru a scoate la suprafaþã coordonatele sufleteºti ºi spirituale ale biografiei filosofului.
Sau, altfel spus, noul exeget încearcã ºi reuºeºte sã
reconstituie „matricea stilisticã” a viitorului filosof.
Aceastã „matrice stilisticã” s-a construit pe o dramã
interioarã greu de verbalizat. Care sunt coordonatele
fundamentale ale acestei biografii interioare? Într-o
aproximativã succesiune temporalã ar fi: izgonirea din
copilãrie – ruperea de Coasta Boatcei – sau, altfel spus,
cãderea din timpul mitic în cel profan al istoriei; personanþele inconºtientului care au generat un permanent
disconfort existenþial care de-a lungul vieþii va purta
diferite mãºti; permanenta sete de lecturã – evident din
sfera filosofiei, în cadrul cãreia interesul s-a îndreptat
spre Nietzsche ºi mistici. La nivelul concret, factologic
al vieþii trei sunt „faptele” care îi vor dirija destinul: statutul
de student al lui Nae Ionescu; întâlnirea cu Klages la
Berlin; ideologia complexã ºi tulbure a momentului istoric
(din þarã) 1930-1944; ºi schimbarea limbii de exprimare,
trecerea în 1937 de la românã la francezã. Aceastã
schimbare a limbii a produs „cotitura radicalã, afirmã
Simona Modreanu, în existenþa ºi scriitura lui Cioran”.
Autoarea studiului analizeazã ºi explicã bine acest moment de schimbare a identitãþii cu consecinþe în destinul
creator a lui Cioran. Nu trebuie sã trecem cu vederea cã
Simona Modreanu ºtie sã inducã ideea cã la momentul
respectiv cultura francezã avea nevoie de Cioran.
Din Carpaþi pe malul Senei. Continuitate, convergenþe,
sfârtecãri este partea a doua a cãrþii, substanþialã prin
ideile ei: trateazã tematic opera filosofului româno-francez.
Într-un preambul, temele recurente, autoarea îºi motiveazã tipul de abordare ºi organizare interioarã a acestei
pãrþi. Argumentele invocate ne conving cã abordarea
cronologicã a cãrþilor lui Cioran este total ineficientã.
Temele recurente ale meditaþiei cioraniene sunt „private”
þinând de douã mari câmpuri semantice: divinul ºi umanul,
deºi interferenþele sunt permanente ºi multiple. Sub
genericul Fantomele Esenþei sunt trecute în revistã ºi

SAECULUM 1/2009

eseu

PRO

spiritualã largã ce cuprinde gândirea occidentala ºi pe
cea orientalã.
De acelaºi interes sunt capitolele Timpul ºi cãderea
în istorie; Întâlnirea cu omuciderea; Melancolia: timpul
devenind afectivitate. Toþi cei familiarizaþi cât de cât cu
opera lui Cioran cunosc faptul cã un loc important, chiar
privilegiat în gândirea lui Cioran îl ocupã muzica.
Parcurgând paginile cap. Extaz muzical te convingi ºi te
lãmureºti definitiv de sensurile metafizice pe care Cioran
le dã muzicii. În gândirea filosofului existã un sens de
egalitate – de similitudine funcþionalã – între credinþã ºi
muzicã.
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Prin cap. Eu ºi lume. Arta dedublãrii se face trecerea
la partea a treia Aºezarea în stil. Autoarea cãrþii
procedeazã la o analizã a limbajului filosofiei lui Cioran
din cãrþile româneºti ºi cele franceze. Nimeni nu se mai
îndoieºte de mãiestria stilisticã a gânditorului, unii chiar
cred cã din Cioran va rãmâne scriitura ºi nu meditaþia.
Lucrurile fiind clare, autoarea nu are prea multe lucruri de
rezolvat, dar aceastã situaþie nu o opreºte sã nu facã nu
puþine observaþii subtile. Una din problemele principale
pe care o analizeazã este justificarea opþiunii lui Cioran
pentru tehnica fragmentului. Analizând „stilul francez” al
filosofului exeget nu uitã sã atenþioneze prin analize ºi
exemple cã alãturi de temele recurente analizate se înscrie
CUVÂNTUL.
Partea a patra a cãrþii este un „dosar critic” al receptãrii
lui Cioran în România, Franþa ºi alte areale culturale.
Dincolo de importanþa lui informativã trebuie sã formulez
douã idei pe care le-am desprins din paginile respective:
sobrietatea ºi obiectivitatea expunerii;ºi puþinãtatea
biografiei serioase ca dovadã a complexitãþii gândirii
cioraniene, dificultatea abordãrii ei dacã renunþi la idei
preconcepute ºi nu te mãrgineºti la descrierea factologicã
ºi la sursologie.
În ultimii 15 ani s-au auzit ºi câteva voci de-a dreptul
rãuvoitoare la adresa lui Cioran din strictã perspectivã
ideologicã cu neglijarea totalã a OPEREI. ªi în România
ºi în lume s-a luat atitudine fermã împotriva lor. Cu
sobrietatea ºi obiectivitatea amintite, Simona Modreanu
spune câteva fraze ºi despre aceste voci. La acestea eu
aº adãuga, sub forma unor întrebãri, adresate acestor
voci ce poartã numele: Alexandra Laignel-Lavastine,
Bernard-Henri Levy, Jean- Paul Enthoven, urmãtoarele:
de ce uitaþi (sau vã faceþi cã nu ºtiþi) cã în sec. XX în
afarã de fascism, Garda de Fier ºi alte extreme de dreapta
din Europa a existat ºi ciuma roºie cu tragicele ei urmãri
nevindecate încã, nu benefice nici pentru Franþa? De ce
un Sartre [un posibil exemplu] e încã elogiat, dar un
Cioran, mult superior lui, este pus la zid pentru o gafã de
tinereþe pe care ºi-a negat-o prin Operã ºi nu simplu,
retoric printr-o simplã nãpârlire?
Sub titlul Identitãþi intelectuale Simona Modreanu ne
propune câteva concluzii din care consemnãm: Cioran e
o gândire în permanentã miºcare, cãutare; Cioran e o
energie a paradoxului ºi o forþã logicã înscriindu-se în
ceea ce de câtva timp se numeºte transdisciplinaritate;
Cioran nu e niciun simplu pesimist, niciun simplu nihilist,
este mai degrabã un gânditor tragic. Cioran este un pionier
al noii paradigme epistemologice ºi pe care postmodernismul o poate revendica.
Studiul se încheie cu o listã bibliograficã fundamentalã
repartizatã în douã secþiuni: opera lui Cioran (pe volume
ºi articole) ºi exegeza în limba românã ºi opera lui Cioran
ºi exegeza în limbi strãine.
De departe, Simona Modreanu depãºeºte lectura
rapidã, superficialã în care mulþi „exegeþi” ai lui Cioran
s-au complãcut. Autoarea recentului studiu monografic a
ºtiut sã evite cãderea în capcanele gândirii filosofului.
Cartea despre Cioran nu e simplã vorbãrie descriptivã ºi
discursivã alãturi de filosofia lui Cioran, ci o analizã a
acesteia.
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fãrã sã-i percepi mireasma caldã ºi rãscolitoare care vine
din raiul ce þi-a fost dat.
Pentru cã de fapt, scopul vieþii ar trebui sã fie eliberarea de nefericire. Sã ajungi sã te cunoºti, sã priveºti în
interior ºi sã înþelegi complicata maºinãrie a corpului,
sãrbãtoarea sângelui împins în vene, ritmul pulsaþiei
respectând o tonalitate muzicalã ºtiutã numai de el
invitându-te, cu fiecare bãtaie a tobei, la dansul neîncetat,
sã participi, sau mãcar sã priveºti de pe margine cu luare
aminte. Iatã marea sãrbãtoare, hora din poiana satului,
iatã toba mare cu tingirile de aramã vibrând la fiecare
bãtaie. Iatã cum pentru fiecare participant ritmul impus
de bãtaia tobei devine ritmul propriei vibraþii. Iatã cum se
ridicã deasupra zgura, impuritãþi latente ce trebuiesc eliminate înainte de a se pietrifica ºi a produce blocaje.
Dupã ce am expirat prelung, aºa cum scrie la carte ºi
am expulzat aerul încãrcat de toxine, tras cu repeziciune
din cele mai îndepãrtate unghere de soldãþei meticuloºi
circulând veseli ºi gãlagioºi cu bãrcuþele de-a lungul
albiilor mai mari sau mai mici, ceva din lãuntrul nostru,
ne obligã sã inspiram din nou, cu atât mai profund, cu
cât mai mult aer am eliminat din plãmâni, ne obligã sã ne
lãsãm din nou invadaþi de particule de aer încãrcate de
energie divinã într-o manierã cât se poate de fermã. Nu
plãmânii sunt cei care te obligã sa respiri. Ei aºteaptã
cuminþi. Nu sunt prea afectaþi de presiunea golului creat
în multitudinea de gãoace movulii, seroase, calde,
lunecoase. Te obligã sã tragi aer în piept, o altã forþã
situatã undeva în zona plexului solar. Acolo existã un
buton de comandã pus în funcþiune în mod automat de o
forþã care vine de nici-unde. Corpul tãu trãieºte pentru cã
este hrãnit de particulele energetice. Dar trãieºte ºi pentru
cã Suflul Divin îl animã prin aceste particule de energie.
Încearcã sã simþi la fiecare inspiraþie, cum corpul tãu se
umple de forþã, încearcã sã urmãreºti multitudinea de
particulele strãlucitoare înaintând cu repeziciune în trupul
tãu. Încearcã sã urmãreºti traseele fasciculelor de aer
luminând ºi, în acelaºi timp integrându-se în forþa vitalã
ca într-un tot, în marea vibraþie generalã. Vei vedea
încãperea fiinþei, luminatã ºi vie, pulsând într-un ritm ºtiut,
înconjuratã de culori difuze, dispuse pe nuanþe aflate
într-un tremur irizat. Aºa cum danseazã strãlucitoare în
luminã tot la fel ºi corpul danseazã, dansul frenetic al
vieþii. Vei vedea ºi propriul corp înconjurat de luminã
diafana, coloratã, irizatã, coborând cu eleganþã treptele
delicate ale trãsurii ºi înaintând cãtre hora satului, hora
din poianã, atras de ritmul cald ºi egal al tobei mari, ritm
frumos ca o chemare la dragoste.
Iatã aroma unei emoþii însufleþind întreaga structurã,
iat-o cum curge fluidã ºi armonioasã prin canale subtile
cãutând drumul regãsirii de sine.
PRO

Dacã ai vrea sã faci o cãlãtorie cãtre lumea
interioarã… O fiinþã umanã are posibilitatea de a sonda
adânc înlãuntrul sãu. Sã mergi agale pe firul unui gând
care nu-þi dã pace. Sã cobori scara interioarã, scara în
spiralã, cãtre rãdãcina acelui gând. Sã întrebi „de ce”? ªi
sã auzi cum îþi rãspunde ecoul interior „de ce”? S-o
porneºti de-a lungul coridoarelor, prin firidele ascunse
vederii în cãutarea rãspunsului. Acel rãspuns va veni, cu
siguranþã cã va veni ºi te va înãlþa. O deschidere, o
unduire de aer curat. Nu ai cum bãnui adevãrul decât
atunci când ajungi la capãtul drumului ºi gãseºti cheia
cifrului ºi în faþa ta se aºterne realitatea, limpede ºi simplã
aºa cum este oricare realitate înainte de a intra prin filtrul
îngust ºi întunecat al gândirii ºi a porni sã se complice.
Sã se dividã în mai multe parþi pânã ce se transformã
într-un amalgam diform care þi se aºterne de-a curmeziºul
ºi pe care nu ºtii cum sã-l mai descâlceºti. Un labirint, o
pãdure sumbrã plinã de liane. Mlãdiþe învãlmãºite care
suferã un proces galopant de de maturizare, de împietrire
în propria lor gãoace. Nici nu þi-ai dat seama când ai
devenit mai puþin flexibil. De fapt totul a început din
momentul în care þi-ai pierdut spontaneitatea copilului care
ai fost ºi ai început sã iei drept bune uzanþele sociale
care-þi ofereau ºabloane de comportament. Pãrea cã ar
fi mai simplu aºa, aveai un rãspuns pregãtit, verificat de
alþii înaintea ta, eficient pentru un anumit stimul. Reacþii
stereotipe, reacþii de robot care nu au de-a face cu tine
cel care ai fost înainte de a descoperi prejudecãþile,
tiparele comportamentale care-þi apasã viaþa mentalã ºi
ajung sã-þi producã suferinþã. Nimeni nu-þi poate provoca
cu adevãrat o suferinþã a sufletului. Voi singuri vã
provocaþi suferinþa prin crearea de tensiuni în minte. O
ceartã continuã, alimentatã din nu se ºtie ce unghere
potrivnice, din nu se ºtie ce cotloane ale subconºtientului.
Subconºtient care rãbufneºte, îºi risipeºte preaplinul. În
loc sã laºi întâmplarea sã curgã normal precum apa unui
izvor, rostogolindu-se peste pietricele, ocolind bolovani,
creindu-ºi o albie, când mai adâncã, când mai largã. Dar
tu nu laºi întâmplarea sã curgã în drumul ei normal. Nu o
aºtepþi ca pe o sãrbãtoare, cu zâmbetul pe buze. Fugi de
prezent de parcã l-ai putea ocoli în vreun fel. Nici mãcar
nu alegi indiferenþa. Tu provoci întâmplarea aruncând
înaintea ei mantia neagrã, fãurind scenarii bolnave, de
rãu augur care fac sã þi se strângã inima de presimþiri
rele ºi te secãtuiesc de energie. Apoi laºi tensiunea sã
umple câmpul pânã la refuz, ca o ceaþã rea ce otrãveºte
încetul cu încetul. Alimentezi cearta continuã din minte,
cearta cu aducãtorii de rãu care nici nu existã. Dacã ºtii
cum sã nu faci asta devine uºor sã devii fericit. Dar ºtii?
Poþi stopa acel dialog? Poþi. Ai putea sã nu treci pe lângã
piersicul înflorit fãrã sã-i vezi aleasa gingãºie a rozului,
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*Domnu’ Învãþãtor nu mai gãseºti pe niciunde sprijin!
Când oamenii se simt bine în haite, nu se mai uitã în
urmã, nu mai vor sã mai retrãiascã momentele ce i-au
animat cândva. Au uitat acele momente care i-au înãlþat,
i-au fãcut sã întrevadã structura unui vis. Ori poate n-au
uitat. Le-au închis bine într-un sertar al minþii. Ei s-au
grupat, în numele unui vag, foarte vag fior comun ºi se
simt în siguranþã ºi pentru asta sunt gata sã se lepede
de principii. – Te lepezi de principii? – Mã lepãd de principii. – ªi te uneºti cu interesele noastre? – ªi mã unesc
cu interesele voastre. Ce mai poþi face, Domnu’ Învãþãtor?
Inimile s-au deschis atunci, e drept, puteai sã vezi asta
chiar ºi orb dacã erai, da, s-au deschis dar s-au închis la
loc, s-au sudat într-o „nobilã dezamagire” care-i scuteºte
pe oameni de multe probleme posibile ºi-i pune la adãpost.
Cine nu a cunoscut sentimentul de panicã stârnit de
rãpãitul bastoanelor de cauciuc în scuturi nu poate
înþelege. Cine nu ºtie cum e sã fii fugãrit ca un iepure de
jandarmi, nu poate înþelege ce înseamnã starea de liniºte
ºi de adãpost. Cine nu a vãzut, pitit în cine ºtie ce gaurã
de ºoarece cum piaþa se goleºte de demonstranþii fugãriþi
în rãpãit de tobe ºi gaze lacrimogene, acela nu înþelege
mare lucru. Demonstranþi care se risipeau care încotro
ca apoi sã se adune iarãºi ºi iarãºi. Cine n-a trãit pe viu
acela nu înþelege ce înseamnã seninãtatea unui adãpost
oriunde ar fi el sub stindardul desfãºurat al „nobilei
dezamagiri”… Dar oricum ar flutura din genele grele de
fard ºi ar conferi crezãmânt vorbelor „nobila dezamãgire”
tot a laºitate miroase oricât s-ar strãdui unii ºi alþii s-o
îmbrace în justificãri ºi sã o îmbibe cu parfum de roze...
Domnu’ Învãþãtor, du-te acasã ºi te pune la adãpostul
cãrþilor tale pe care le iubeºti din tot sufletul ºi care-þi
oferã siguranþã. ªi mai lasã ºi copii ãia din clasa ta în
pace, nu-i mai sminti de creieri cu Vibraþii despre care
nu-ºi mai amintesc nici cei ce le-au simþit scuturându-i
pânã-n adâncul fiinþei. Nici nu erau nãscuþi bieþii copii
când s-a întâmplat sã fie Vibraþia Dorinþei Împlinite ce-ai
vrea tu sã înþeleagã din ea? Pe cine vrei tu sã animi? Tu
nu eºti genul de om care sã poatã fugi urmãrit de zgomotul
ritmic al bastoanelor de cauciuc lovindu-se ameninþãtoare
în scuturi, Te-ai împiedica de prima ridicãturã din
caldarâm, þi-ar sãri ochelarii cât colo ºi ai pierde ºi geanta
aia plinã cu terfeloage, comoara ta nepreþuitã. Ceea ce
nu înþelegi tu e cã puterea Vibraþiei îºi are rãdãcina în
acea primãvarã când se strigau sloganuri ºi se cântau
imnurile golanilor ºi era luminã ºi soare ºi în toatã mulþimea
firbea prietenia, dãdea în clocot, se revãrsa pe caldarâm,
pãstoasã, vie, hrãnitoare. Nu te face cã nu ºtii. Tu erai
pe atunci un privitor la televizor, lipsit de o opinie proprie
pentru cã nu înþelegeai mare lucru. Erai încântat de
discursurile personalitãþilor, îþi pulsau venele din tâmple
când îi auzeai, te ridicai din fotoliu ºi te plimbai cu paºi
mari prin camerã, ca într-un dans hâd ºi neîndemânatic,
repetând câte o frazã. Ai fi vrut sã fii acolo, sã freamãþi,
sã te încânte ecourile, chiar ºi hârºâitul microfoanelor sã
þi se parã cântec… Dar nu erai. Ai venit doar de douã ori,
în trecere, prin Piaþa Universitãþii ºi ai zãbovit câteva
ore. Dar personalitãþile veneau mai pe searã. Aºa era de
bon-ton. Atunci se cântau cântecele golanilor, atunci se
aprindeau lumânãrile si brichetele ºi luminiþile unduiau în
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ritmul melodiilor triste ºi incitante precum marea cea mare
ºi vie. Dar tu nu puteai sã rãmâi pânã seara pentru cã
ultimul autobuz cãtre casã pleca la ora ºase. Dupã cele
douã deplasãri fãcute spre centrul clocotitor al oraºului
þi-ai dat seama cã Piaþa te atrage ºi te respinge deopotrivã. Te speria de-a binelea înverºunarea unora. Prea
multã urã, prea multe fraze negramaticale rostite la
microfon. Stomacul þi se fãcea cât un pumn de copil mic.
Apoi… Tu ai simþit Vibraþia Dorinþei Împlinite dar nu ai
ºtiut care-i sunt rãdãcinile. Ai crezut ca numai Sãrbatoarea Þapului a putut sã creeze o asemenea vibraþie?
Nimic nu se naºte din nimic. Vibraþia s-a creat în timp,
Domnu’ Învãþãtor, în buclele ei încã se mai aud rãpãielile
bastoanelor de cauciuc, se mai aud focurile de armã,
þipetele, chemãrile, tropãitul cizmelor, încã se mai simte
fumul înecãcios, încã se mai vãd lumânãrelele aprinse
la capul vreunui cadavru despre care acum nu se mai
ºtie nimic. Ce, credeai cã doar Sãrbatoarea Þapului m-a
creat pe mine? Eu sunt o vibraþie complexã pe care n-ai
s-o înþelegi niciodatã. Amprenta mea e cât o carte de
istorie, o carte nescrisã. E o cauzã pierdutã acum,
înþelege, du-te acasã ºi lasã-mã în pace. Mã doare sufletul
când îmi aduc aminte. Ce pot sã fac eu cu tine? Lasã-te
pãgubaº când îþi spun. Du-te acasã ºi nu mai reveni
niciodatã pe aici. Taci, odatã, nu auzi? Ce tot spui acolo,
ce tot inventezi, ce tot dai din miinile alea inutile ºi lungi?
Te dai mare? Las-o ºi pe femeia asta în pace. Tu nu vezi
cã nici o vibraþie n-o va aduce pe linia de plutire? Uf,
bãrbaþii ãºtia! Caraghioºi mai sunteþi cu visurile voastre
rãzboinice. Cu pachetele voastre de muºchi. Tu ar trebui
sã fii mai înþelept, Domnu’ Învãþãtor, cã altfel s-ar putea
sã mã supãr. Degeaba vorbesc! Pe Domnu’ Învãþãtor l-a
luat apa. Cred cã are nevoie de o lecþie.
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supune poeþii avangardiºti, de pildã. Apoi, autorul se
prevaleazã de un limbaj relativ simplu ºi, neangajânduse în discursuri ample, arborescente, evitã capcanele
(subtilitãþile) lexicale ºi morfosintactice. Lucreazã cu
migalã, în stil tradiþional, ritmul ºi rima, dând versurilor o
limpezime ºi o cantabilitate de invidiat, în care eventualele
inabilitãþi se pierd sau apar ca un rafinament simbolist
într-o partiturã parnasianã. Rezultã 5 ºiraguri de piese
melodios-reflexive – Vergers, Les Quatrains valaisans,
Les Roses, Les Fenêtres, Tendres impôts à la France –
, intonate parcã spre un intermundiu, de niºte coarde în
acelaºi timp familiare ºi exotice. Se rosteºte prin ele o
voce „a mea” ºi a altuia, a celuilalt din „mine” ºi a unor
(unei) entitãþi ce ne sublimeazã: „Ce soir mon coeur fait
chanter / des anges qui se souviennent... / Une voix
presque mienne (...) – astfel începe primul poem din Vergers. Era vorba, deci, de a capta o limbã îngereascã, de
dincolo de structurile graiului matern (vernacular) ºi de
codurile de comunicare, înainte germana, acum franceza.
Limba poeticã în sine, care nu are caracter etnic,
naþionalitate etc. Ne este hãrãzitã printr-o sensibilitate
aparte faþã de glãsurile lumii (Rilke a dovedit-o ºi cãtre
côté-ul slav, în speþã rus, pe lângã cel nord-germanic,
danez) sau poate o înclinaþie muzicalã marcatã (la Rilke
concuratã, cel puþin în aceastã ultimã fazã a creaþiei sale,
de simþul vizual, coloristic-pictural).
Limba poeziei nu e realã în sensul curent al termenului.
Nu (mai?) existã nicãieri un popor al poeþilor care s-o
foloseascã în mod spontan, natural. Mãcar cã universalã
ºi sistemicã, ea rãmâne o veºnicã potenþialitate, cãreia
actualizãrile individuale ºi colective nu fac decât sã-i
adânceascã... perspectiva. Trebuie, pentru a i te dedica,
sã porneºti cu cuvintele primite împreunã cu laptele
mamei, sã continui cu acelea plantate în auz (memorie)
de comunitatea înconjurãtoare, sã ieºi pe cât posibil din
aceasta ºi sã culegi din polifonia vecinãtãþilor. Sau, ca
sã ne servim de metafora mecanicistã a vehiculului, sã
cãlãtoreºti mai întâi cu carul, apoi cu trenul, automobilul,
avionul..., schimbându-þi percepþia odatã cu lãrgirea
orizontului, constatând cã fiecare mijloc de transport are
avantaje faþã de cel precedent, încât nu te mai poþi lipsi
de el dupã ce i le-ai probat, în fine învãþând sã scoþi noi
exclamaþii de uimire. Oricum, o mare provocare, o sfidare
i se prezintã poetului când ajunge la un nivel mai înalt al
conºtiinþei sale artistice. Iar când trãieºte o crizã
existenþialã „îmbarcarea” devine imperios necesarã.
Rilke va fi fost încercat de multe ori de asemenea
crize, dacã ne luãm fie ºi numai dupã informaþiile
referitoare la viaþa sa „rãtãcitoare” (lungi voiaje ºi sejururi
în strãinãtate), dar una dintre ele – de fapt, un cumul de
PRO

La poezia francezã a lui Rilke s-a cam strâmbat din
nas atât în mediul germanic, cât ºi – cu reverenþã – în
cel galoromanic. Primul o fi simþit ceva ca o trãdare, al
doilea o împunsãturã în orgoliu sau o grijã (puristã) pentru
folosirea naturalã a limbii Hexagonului, deºi aceasta
devenise demult instrumentul unui conglomerat francofon
ºi vehicul de comunicare-culturã internaþional. Fapt este
cã ºi de o parte, ºi de cealaltã nu prea s-a înþeles
motivaþia profundã a evadãrii poetului din matricea sa
lingvisticã. Lui însuºi pare sã-i fi scãpat în mare parte –
ºi e firesc, deoarece se afla în subconºtientul sãu – atunci
când se explicã, invocând: „dorinþa (...) de a oferi
cantonului Valais mãrturia unei recunoºtinþe mai mult
decât private pentru tot ceea ce” i-a dat ca ospitalitate a
pãmântului ºi a oamenilor (de altfel, voia ºi sã obþinã
cetãþenia elveþianã); legãtura de suflet ºi de spirit cu Franþa
ºi „incombarabilul Paris”; speranþa de a ajuta la
transpunerea „fidelã ºi legitimã” a structurii sale ‘germane’
în francezã. (A se vedea Rilke – Correspondance, Paris,
Le Seuil, 1976, p. 606.) Deºi respingea ideea cã noua sa
modalitate de lucru ar fi o simplã „curiozitate”, ajunge
totuºi sã-ºi califice treaba drept „marginalã”.
Dupã pãrerea mea nu este deloc aºa. Pregãtit fiind
pentru dezbaterea problemei naþionalitãþii poeþilor ºi a
limbii lor în corespondenþa cu Marina Þvetaieva – de care
am fãcut caz într-un alt eseu –, am citit ºi recitit cu
maximã atenþie o ediþie aproape completã a poeziilor
franceze ale lui Rilke (Vergers, suivi d’autres poèmes
français, NRF, col. Poésie / Gallimard, 2006, cu o prefaþã
de Philippe Jaccottet) ºi am încercat sã-mi dau seama
de: 1) calitatea (corectitudinea ºi performanþa) scriiturii
lor; 2) valoarea lor literarã; 3) „rilkeanismul” lor. Nu sunt
scriitor de nativã expresie francezã, precum îngrijitorul
culegerii amintite, ºi prin urmare s-ar putea sã nu fiu
tocmai competent în aprecierea autenticitãþii cãutate la
punctul 1, dar nici un neavenit în câmpul seducþiei: am o
cunoaºtere avansatã a idiomului implicat, a poeziei scrise
în acesta, am poetizat ºi eu uneori cu elemente ale sale
ºi, mai ales, am descoperit în mine ºi ºtiu ce înseamnã
impulsul de a scrie într-o limbã strãinã (afinã). În privinþa
recepþiei valorice, oricât de subiectiv ºi relativist m-aº
considera, poate stau chiar mai bine, iar la întrebarea
dacã am reuºit sã mã apropii destul de ‘spiritul rilkean’
rãspund doar cu mãrturisirea cã m-am aplecat îndelung
asupra textelor sale traduse în românã, francezã sau
italianã, încã din perioada formãrii mele, ºi n-am încetat
(dupã cum se vede) sã-mi permit aceastã dulce în chinul
ei „zãbavã”.
O uºoarã forþare a limbii franceze se observã ici-colo,
însã e neglijabilã pe lângã contorsiunile la care o vor
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suferinþe ºi zguduiri – ameninþa sã-i zdrobeascã fiinþa. În
1912 începe strãlucit compunerea Elegiilor din Duino, prin
care voia, pare-se, sã cucereascã „ultimul tãrâm al
cuvântului” ºi brusc inspiraþia înceteazã. Apoi primul
rãzboi mondial, pe lângã aruncarea în incertitudinea
supravieþuirii, îi împiedicã regãsirea. Conflagraþia se
stinge, speranþele reînvie din cenuºã, el personal cunoaºte
prin operele ºi acþiunile sale importante succese, însã
duhul creator tot nu revine. În 1921 se credea desigur
terminat, de vreme ce îºi redacteazã Testamentul. Aici
scrie, printre altele (traduc din ediþia italianã, cu textul
originar, în germanã, a fronte – R. M. Rilke, Il Testamento,
TEA, 2002): „Nemulþumirea pentru opera nerealizatã roade
acum ºi corpul meu ca o ruginã (s. m.), pânã ºi somnul îi
refuzã uºurarea –, între somn ºi veghe tâmplele pulseazã
ca niºte paºi grei care nu-ºi gãsesc pacea.” ªi totuºi: „În
singurãtatea mea ar trebui sã pot trãi fãrã limite” – notase
el câteva pagini mai înainte. În 1922 forþele i se
descãtuºeazã ºi, dintr-un foc, sfârºeºte ce începuse cu
10 ani în urmã. Mai mult, aceeaºi rãbufnire – de ape, i-aº
spune acum, imaginând ruperea ºi prãbuºirea unui zãgaz
– îl face sã aducã pe lume încã o operã (ba chiar
capodoperã), Sonetele cãtre Orfeu. Împlinire? Cu asuprãmãsurã! Ceva ce nu doar deborda paharul, ci risca sã-l
rãstoarne. Cine a trecut printr-o experienþã similarã, fie ºi
la scarã redusã, poate sã-ºi închipuie imensa secãtuire,
pustiire pe care o va fi provocat în psihicul autorului ieºirea
din „transã”. Perioada ce urmeazã e un soi de convalescenþã cu gust de agonie, cãci pe fondul acesta trebuie
sã se fi declanºat boala care avea sã-i curme viaþa.
Instinctul de conservare l-o fi determinat sã se înºele un
timp, l-o fi împins sã se bucure ºi sã iubeascã în
continuare, l-o fi amãgit cu senzaþia de binemeritat
concediu, dar luciditatea nu va fi întârziat sã-i ºopteascã
de o... predare. În orice caz, situaþia este valorificatã
magistral în peisajul eternizant al Elveþiei ºi cu ajutorul
unui medicament sui generis, extras din licorile limbii
franceze. Asumatã þara Poiesis dinspre versantul
alemanic, acest central-european ºi-o fi zis mai în joacã,
mai în serios cã merita s-o asalteze ºi de pe panta galicã,
socotitã opusã ºi complementarã. Þinta nu era însã sã
devinã un mare poet de limbã francezã; pariul era altul ºi
eu am impresia cã l-a câºtigat.

PRO

***
„Cu ce se va uni” (à quoi va-t-elle s’unir) vocea aceea
îngereascã, aproape a sa, care se deºtepta în poemul
iniþial din Vergers /Livezi/, când va depãºi culmile alpine?
Bineînþeles, cu misterul metafizic. Fiindcã lui Rilke nu-i
era menit sã se piardã într-o tãcere opacã, „africanã”,
precum lui Rimbaud.
Dar sã pãtrundem ºi noi în þesãtura acestor versuri
post-febrile. Aparent, poetul îºi recalibreazã sensibilitatea
spre a descrie, iubi ºi celebra mai cu seamã datul imediat,
þinutul ºi oamenii ospitalieri, clipa trecãtoare, reveria.
Atmosfera nu e excesiv intimizatã, ambianþa se înfãþiºeazã adesea ca o suitã de stampe ºi chiar Îngerul este
aºteptat cu seninãtate la masa modestã, sã guste din
hrana ºi bãutura de fiecare zi. Pluteºti uºor prin aerul
rarefiat, aluneci pe liniile de undã ºi mult timp nu poþi
articula decât o admiraþie generalã. Apoi, deodatã, te
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opreºte câte un nod de semnificaþie ce te invitã sã-l
dezlegi. Iatã, de exemplu, pe cel din a 9-a stanþã a
Catrenelor valezane: „C’est presque l’invisible qui luit
(...)” Îmi ascult tentaþia de a-l traduce în românã, ºtiind
bine cât de trãdãtoare este operaþia, ºi obþin urmãtoarea
variantã nici brutã, nici forþatã estetizant: „Aproape
invizibilul luceºte / deasupra-naripatei pante; / rãmâneun pic de clarã noapte / acestei zile în argint turnate. //
Lumina, vezi, deloc n-apasã / contururile-acestea supuse
ºi, acolo, / cãtunele acelea cã-s departe / cineva mereu
le consoleazã.” Ei bine, intermediarul mã face sã cred cã
textul putea fi redactat în orice limbã – mai ales dacã
autorul s-ar fi lipsit de rime – cu excepþia versului de
deschidere. Acesta numai în francezã avea ºansa sã se
nascã. Nuanþele pe care le aduce sunt prodigioase: nu
de invizibilul pur ºi simplu se vorbeºte, ci de aproapeinvizibilul, ºi încã în mãsura citirii lui ºi ca invizibil ce
aproape-luceºte! Sã zicem cã oximoronul era oarecum
la îndemânã de când poezia modernã, pliindu-se asupra
ei, prinsese gustul valorizãrii aºa-numitelor „categorii
negative”, însã trebuie sã fii Rilke ca sã te situezi atât de
delicat între contradictorii, între douã nivele de realitate,
anulându-le discontinuitatea, supunându-te mângâietoarei
determinãri sacre pe (în) orbita unui Cineva etern
dindãrãtul luminii. Cât de departe suntem de un banal
pastel despre zori!
În poemul 23 din acelaºi ciclu tema e, dimpotrivã,
amurgul ºi cuprinderea se spiritualizeazã încã. Pãmântul
însuºi, „tandru umilit”, capãtã aureolã ºi rol de astru.
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care acest þinut doux et extrême, menacé et sauvé se
dãruie, se consacrã „cu fervoare cerului care-l inspirã”,
atrãgând (prin vânt) „cea mai nouã trufanda (primeur) // a
acestei inedite / lumini de peste munte”.
Pare ciudatã plimbarea-reveria poetului într-o lume ale
cãrei drumuri „nu duc nicãieri / între douã pajiºti”, adicã
între douã realitãþi contrare, cãi ce „s-ar zice cu artã” cã
sunt deturnate de la þinta lor ºi care „adesea n-au în faþã
decât spaþiul pur ºi anotimpul” (timpul ciclic) [v. poemul
31]. Dar acest tãrâm este locuit – fad spus – de o divinitate
(zeiþã sau zeu) revelându-se, nu de tot, în curbura spaþiului
(„vale purã”) prin miºcarea continuã a vastei sale „fiinþe”,
„naturi”. El-Ea iubeºte, doarme... ªi noi, Forts du Sésame
(joc de cuvinte demn de un mare stilist al limbii franceze
ce ar face aluzie la „Sesam, deschide-te”, la „susan” ºi
chiar la oasele sesamoide, ale palmelor ºi tãlpilor); tari
deci, mândri, orgolioºi, bizuindu-ne pe formulele noastre
magice, pe gustul ºi articulaþiile noastre, „intrãm în corpul
sãu / ºi dormim în sufletul sãu” [32]. O cunoaºtere mai
mult decât intuitivã a misterului divin, una aproape
lãuntricã este posibilã.
***
Într-adevãr, în al treilea ciclu al culegerii, Les Roses,
Rilke îºi adânceºte percepþia misterului de „obrazul” cãruia
s-a apropiat atât de mult. E contemplare încã în actul
(„arcul”) sãu poetic, dar el tinde sã atingã extazul. Tema
trandafirului – aºa de bogatã în simbolism, încât l-a
determinat pe cineva (nu mai ºtiu cine) sã afirme cã a
jucat, în Occident, rolul aceleia a lotusului din Orient – i
s-a oferit desigur din paleta ornamentalã a mediului, însã
nu mai puþin corespundea necesitãþii sale interioare.
Înclinaþiile lui mistice – în sensul bun al cuvântului – au
mai chemat-o ºi altãdatã (în creaþia sa ‘germanicã’), totuºi
abia acum o adunã într-un set de semnificaþii, o structurã
care îmi sugereazã – preþ plãtit titlului? – un rozariu (cu
24 de „boabe”) ºi în mare parte funcþiile acestuia:
mnemotehnicã, melopeicã, sacralã. Firul fiind sufletul
poetului.
„Depãnarea” începe decis cu prima piesã (I): „Si ta
fraîcheur parfois nous étonne tant, / heureuse rose, / c’est
qu’en toi-même, en dedans, / pétale contre pétale, tu te
reposes.” (Aproximativ: „Dacã uneori cu prospeþimea ta
atât ne uimeºti, / fericitã rozã, / e pentru cã în tine însãþi,
lãuntric, / petalã pe petalã te odihneºti.”) Dar ce odihnã
activã în acest unu-multiplu (ensemble) neadormit,
întrutotul treaz pe când mijlocul lui doarme! Fiindcã acel
gol (unul simplu?) e de fapt o „inimã tãcutã” ce pulseazã,
reverberându-ºi iubirea (innombrables... tandresses) pânã
la „ultima gurã” (l’extrême bouche).
Imagine a totalitãþii cu miezul ei, trandafirul (o feminitate în spiritul occidental) devine în II o carte întredeschisã conþinând „multe pagini de fericire amãnunþitã”
pe care n-o vom citi niciodatã (în întregime). Carte
magicã, ea se deschide vântului ºi poate fi parcursã cu
ochii închiºi... una din care fluturii (= gândurile de sine
ale oamenilor?) ies nedumeriþi (confus) „cã au avut
aceleaºi idei”. În III se face simbol al universului, esenþei,
corporalitãþii „absente de prea mare tandreþe” (douceur –
o, avantajul acestui franþuzism!), „spaþiu de iubire” unde,
îndatã ce pãtrunzi, þi se propagã parfumul.
PRO

Privirea se lanseazã într-un zbor prin „distanþe pure”, cãrora
numai vocea unei privighetori i-ar putea lua mãsura. În
cel cu numãrul 24 se completeazã ideea îmbinãrii
frumuseþii cu muzicalitatea printr-o miºcare inversã,
diastolicã: „bãtrâna” planetã îºi revine dupã chinurile,
muncile noastre (nos travaux) ºi redevine „astru pur”, în
timp ce zgomotele se retrag din zi ºi se reaºeazã, reintrã
toate în „vocea apelor”. În plus, procesualitatea este foarte
fin redatã: „ora (...) îºi arginteazã, / amestecat cu blânda
(dulcea) searã, metalul pur / ºi (...) adaugã frumuseþii
lente / lentele întoarceri ale unui calm muzical.” Din
pãcate, o posibilã echivalare în româneºte a celor douã
poeme ar fi puternic grevatã de genul gramatical diferit al
cuvântului (figurii)-cheie (terre).
De notat, apoi, cã poemele nu sunt puse la întâmplare,
ci uneori formeazã mini-cicluri care probabil reflectã
elaborarea în stãri de spirit durabile, cu verigi înlãnþuite,
având tendinþa de a-ºi regãsi punctul de plecare,
caracteristicã operelor de largã respiraþie ale lui Rilke.
Mã bate gândul cã nu atât slãbiciunea psihosomaticã l-a
împiedicat sã le organizeze (creeze) în mari poeme, cât
timiditatea, autocenzura în utilizarea limbii franceze.
Astfel, amintitele 23 ºi 24 au un bun preambul în 22,
unde þinutul (þara) helvetic(ã), asemenea unui ens care
vorbind de mama sa îi seamãnã vorbind, „îºi potoleºte
setea / amintindu-ºi infinit”, pânã ce „umerii (spatele)
colinelor / revin sub gestul de început / al spaþiului pur ce
le redã / uimirii originilor (originare).” ªi un epilog în 30, în
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Abandon al sinelui cãtre sine ºi totodatã neîncetatã
dãruire exteriorului, însoþite de o oglindire-reflectare de
„Narcis împlinit” (V), un trandafir înseamnã toþi trandafirii,
inclusiv acesta: „de-neînlocuitul, desãvârºitul, suplul
cuvânt încadrat de textul lucrurilor”, cuvânt fãrã de care
n-am putea spune ce-au fost speranþele noastre ºi iubirile
intermitente din „continua (noastrã) plecare” (VI).
Existã numeroase semne – nu doar în acest ciclu –
cã Rilke lega sacralitatea de paradigma feminitãþii (mama,
fecioara, fântâna, chiar „pãmântul”). Iatã acum o particularizare a acestui... tropism: „mireasma tulburãtoare a
unei sfinte nude”, nicicând tentate, atât de îndepãrtate
de „prima alertã” a Evei ºi care, deconcertantã prin paceai lãuntricã (totuºi arzãtoare), îºi „posedã infinit pierderea”
(IX). Mai înainte (VIII), poetul îºi tradusese tactil senzaþia
de sfinþenie ca o „dorinþã incertã” de desfãºurare de
„tandre forme între obraji ºi sâni”.
În XII apare pronumele de reverenþã Vous, ºi adjectivul
corespunzãtor, pentru adresarea cãtre singulara floare ºi
faptul se repetã în XXII. Ceea ce îmi justificã impresia,
de mai multe ori resimþitã, cã Divinul însuºi se manifestã
în mirabila plantã, fie ºi domesticitã, cultivatã. Împotriva
cui a adoptat aceastã... Divinitate ghimpii caracteristici?
Nu cumva împotriva celor care, cu dragoste, o îngrijesc?
De asemenea, este vãdit cã poetul a conceput mereu
sacra plinãtate ºi drept gol originar, nimic, Nirvana,
necãzând în nici o contradicþie. Într-un fel, în mijlocul
existenþei rãsare o floare din tãrâmul morþilor, aducând în
luminã o „fericire convinsã”, parcã autorizatã de „craniul
gãunos” (creux) al defuncþilor, posesor al celei mai mari
ºtiinþe. În sfârºit, trandafirul se propune ca exemplu de
paradoxal deus otiosus: îºi multiplicã „materia subtilã,
fãcutã pentru a nu face nimic”. Cum? „Nu muncind eºti
un trandafir, s-ar zice. / Dumnezeu, privind pe fereastrã,
/ face casa.” (XIX, s. m.).
Sã reþinem insinuarea temei celui de-al 4-lea ciclu ºi
mai ales ideea cã Rilke cãuta „inefabilul acord al neantului
ºi fiinþei” (XXIII). (Un triptic intitulat La fenêtre, din Vergers, anticipeazã propriu-zis elaborarea tematicã; douã pãrþi
de acolo sunt reluate cuvânt cu cuvânt în noua structurã.)
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***
Mã surprinde oarecum cã toposul uºii (porþii), tot atât
de important ca al ferestrei în complexul simbolic al casei,
nu se bucurã de atenþia poetului, însã pe urmã înþeleg. În
fond, chiar ºi atunci când se lasã circumscris de o camerã,
el nu se plaseazã într-un spaþiu închis, nu-ºi pune
problema intrãrii ºi ieºirii ºi cred cã i-ar fi fost greu sã
vorbeascã de „marea trecere” precum Blaga sau de
„spargerea acoperiºului” precum Eliade. Fiinþei sale i se
impunea alt subiect major, ce þine de comunicarea dintre
lumi: transparenþa ori lipsa de transparenþã, posibilitatea
de a fi aici ºi totodatã dincolo, singur ºi în acelaºi timp
însoþit, iubit(or) ºi detaºat...
Miºcare de frazã prin care mã vãd obligat sã cobor de
la abstracþiuni la sentimente, tocmai pentru a nu neglija
caracterul mai accentuat afectiv al micului grupaj Ferestrele (10 poeme) – subliniat de altminteri prin dedicaþia
cãtre Baladine Klossowska ºi Mouky (fiul ei, viitorul mare
pictor Balthus?) – ºi a-mi aminti precedentele. Rilke era
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îndrãgit de femei ºi se îndrãgostea de ele, dar avea o
obsesie, transformatã cu vremea în teorie: a „dragostei
fãrã posesiune”. Prezentã încã din Caietele lui Malte
Laurids Brigge, apoi în prima elegie (din Duino), revenise
puternic în Testament, unde între altele se poate citi:
„chipul iubitei însemnã viitorul: prin ochii sãi el privi
deschisul” (‘deschisul’ despre care Heidegger scria cã e
o categorie fundamentalã în poetica rilkeanã). Sau: „Fugi
de ea invocând-o. Simþea într-un fel nevoia de a rãmâne
în prada ei, rezistându-i, depãºind-o.” Pe scurt, se cerea
relaþiei de iubire nu numai sã conserve (prezerve)
identitatea ºi libertatea celor implicaþi, ci, înglobând chiar
perspectiva distanþãrii, despãrþirii, pierderii, sã-i potenþeze.
Sã-i lanseze, ca o coardã sãgeata sau o mânã lancea.
Cã din acelaºi spirit izvorãºte trãirea poeticã din
aceastã plachetã o dovedeºte urmãtorul pasaj-parantezã
destul de obscur din ciudatul Testament: „[Dacã n-am
opus rezistenþã iubitei, era pentru cã, dintre toate formele
prin care un om se înstãpâneºte pe un altul, doar a sa,
irezistibilã, mi se pãru a avea o justificare. Expus cum
sunt, nu voiam s-o evit ºi pe ea; mã strãduiam s-o strãbat!
Sã fie pentru mine o fereastrã spre cosmosul dilatat al
existenþei... (nu oglindã).]”
Ferestrele (de aici) aduc în primul rând aºteptarea,
sunt o „mãsurã a aºteptãrii”. Ea se traduce ca o ezitare a
persoanei aºteptate, între apariþie ºi dispariþie, prezenþã
ºi absenþã, iar la cel ce aºteaptã ca o emfazã a nefericirii,
care tocmai sporeºte ambitusul (spaþiul) speranþei ºi deci
al iubirii. Cu toate cã „intact, cu aceastã viaþã ce ascultã,
/ cu aceastã inimã întrutotul plinã pe care pierderea o
completeazã” (II), poetul se încredinþeazã aparentului
paradox al regãsirii prin separare ºi atracþie. Simþind o
limpezire, o esenþializare (geometricã!) a vieþuirii noastre
altfel fãrã normã (vie énorme) ºi o aproape-eternizare a
frumuseþii aparescente – în cadrul unei ferestre – a femeii
iubite. „Tous les hasards sont abolis. L’être / se tient au
milieu de l’amour, / avec ce peu d’espace autour / dont
on est maître.” (III). ªi eºti stãpân, deci peste acest „mic”
habitaclu al absolutului în sânul relativitãþii!
Punere „în paginã” a fiinþei – celui care aºteaptã sau
mediteazã, a distratului ori leneºului, a copilului ce
viseazã, a amanþilor îmbrãþiºaþi ºi „strãpunºi precum
fluturii / pentru frumuseþea aripilor lor” (V) –, fereastra e
ºi schimbãtoare ca marea, îngheþatã brusc ca oglinda
(„prin care chipul nostru se aþinteºte / amestecat cu ce
se vede prin”) (IV) ºi poate fi „hohot de plâns, pur hohot”
în faþa vidului, a „prea-târziului” ori „prea-devremei” pe
care le îmbracã (IX).
Pe de altã parte, fereastra aceasta concretã, a unei
camere numãrate, este expresia fie ºi palã, „avarã”, a
ferestrei stelare, a cerului „imens exemplu [de] adâncime
ºi înãlþime!”. Când vine noaptea, o (le) cauþi pentru a
prinde multiplicarea „tuturor marilor numere neîmblânzite”
(VI, VII).
Însã Rilke îºi alesese deja ca simbol al adormiriifiinþãrii de veci trandafirul. Epitaful sãu (de la Raron)
proclamã:
„Rozã, o, contradicþie purã. Plãcere
de a fi somnul nimãnui sub atâtea
pleoape.”
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un ºarpe. Maya sau iluzia în modalitatea de cugetare
indianã reprezintã, dupã cum se cunoaºte, un concept
central al ºcolilor de gândire ºi religioase, care înseamnã
transformare, îndoialã, devenire, amãgire, vãlul ce acoperã
Fiinþa Absolutã. Cugetarea indianã este plinã de metafore
care ilustreazã ideea de „Maya”; de pildã, Heinrich Zimmer
trateazã într-una din lucrãrile sale conceptul ca atare;
este vorba despre „Maya. Der indianische Mythos”, acolo
unde afirmã cã acesta este orice truc, orice artificiu, orice
amãgire care nu are decât darul înºelãrii. ªi în politicã ºi
în diplomaþie se foloseºte trucul menit a înºela adversarul;
aºa ºi cu Maya; ea funcþioneazã, în plan macrocosmic
doar atât timp cât Existenþa însãºi este prezentã,
încetându-ºi activitatea doar în interludiul nopþii cosmice,
atunci când se autodizolvã, permiþând refacerea ciclicã
a Universului. De Maya sunt legate multe alte comparaþii
ºi elemente ce-o transformã, fie în partea femininã a
Fiinþei Supreme, fie în cea care nu poate fi înþeleasã de
om, ci numai de Vishnu însuºi, care ºtie cã acesta este
tocmai visul nostru, trãit în lumea efemerã. Interesat de
imaginea funiei luatã drept ºarpe în obscurul unei încãperi,
Frenkian oferã toate resursele indiene unde aceasta se
aflã, pentru a face apoi legãtura cu preluarea sa de cãtre
greci; astfel, ºcoala Vedânta, avându-l central, prin
comentariile sale pe Samkara, Gaudapâda ºi mai târziu
Râmânuja, sunt tot atâtea exemple care aratã cã folosesc
aceleaºi imagini simbol în a reliefa, pe de o parte,
irealitatea acestei lumi, iar pe de alta, ignoranþa aceluia
care nu a ajuns la lumina cunoaºterii. Interesantã este
descoperirea lui Frenkian cu privire la întrebuinþarea
aceleiaºi imagini la budhiºti, mai corect spus la logicienii
ºcolii Mâdhyamika, respectiv la Candrakîrti. Acesta a
fost un discipol al lui Nâgârjuna, celebrul gânditor, autor
al teoriei vidului. Candrakîrti comenteazã mult mai profund
ºi filosofic imaginea funiei care pare în semiobscur un
ºarpe, atunci când ia în discuþie conceptul de Nirvâna,
afirmând urmãtoarele: ”Nirvâna consistã, pur ºi simplu,
în suprimarea absolut tuturor construcþiilor false ale
imaginaþiei noastre... Aºadar, elementele care nu existã
acolo, în Absolut, nu existã în realitate nici de fel; ele
sunt asemenea cu acel fel de fricã pe care o încercãm,
în întuneric, când o frânghie e confundatã cu un ºarpe, ºi
care dispare de îndatã ce se face luminã” (apud Th.
Stcherbatsky, The Conception of Buddhist Nirvana,
Leningrad, 1927, p.187/188). Comentariul faþã de acest
text al discipolului lui Nâgârjuna, fãcut de Aram Frenkian
este urmãtorul: ”Aici se vorbeºte de teamã, la fel ca în
exemplul lui Sextus-Carneades, ºi frica dispare cu
luminarea obiectului ºi recunoaºterea lui. Dar la filosoful
buddhist, textul are ºi o semnificaþie filosoficã adâncã.
PRO

Studiul lui Frenkian, intitulat Scepticismul grec ºi
filosofia indianã apãrea în anul 1957, în ciclul „Biblioteca
anticã-studii”, sub egida Academiei Republicii Populare
România; ulterior, acelaºi text avea sã aparã în anul 1988,
în primul volum de Scrieri filosofice” la Editura ªtiinþificã
ºi Enciclopedicã, în seria „Filosofie româneascã”, sub
îngrijirea lui Gh.Vlãduþescu, acelaºi care prezintã ºi un
scurt cuvânt introductiv faþã de preocupãrile lui Frenkian
în direcþia filosofiei, în general, a celei orientale, în mod
special. Vastele cunoºtinþe ale savantului i-au permis
acestuia sã constate, cum de altfel o mai fãcuserã ºi
alþii înaintea sa, anumite similitudini, influenþe sau confluenþe între modalitatea de cugetare/exprimare indianã ºi
aceea occidentalã, mai precis spus, între spiritualitatea
indianã ºi cea greacã. Pornind de la câteva puncte de
reper, Aram Frenkian ºi-a propus sã studieze, nu
exhaustiv, ci dimpotrivã, câteva aspecte legate de relaþiile
filosofiei indiene cu anumiþi gânditori sceptici greci. La
baza acestei lucrãri ce trateazã scepticismul grec prin
prisma filosofiei indiene a stat un studiu amãnunþit al
operelor lui Sextus Empiricus; concret, Frenkian a fost
interesat nu de „Problema relaþiilor dintre cele douã culturi
în general, nici asupra condiþionãrii sociale ºi istorice a
influenþelor care au avut loc între ele”, ci de „informaþiile
asupra Indiei, care se gãsesc în izvoarele greceºti, ºi de
unele probleme de logicã indianã, în special cea a
tetralemei” (conf. A.F, precizare/avertisment ce prefaþeazã
densul studiu). Frenkian expune lectorului faptul cã
scepticii greci mai mult au vorbit decât ºi-au scris operele,
plecând de la Pyrrhon din Elis, continuând cu Arcesilaos
din Pitane, întemeietorul Academiei sceptice ºi încheind
cu renumitul Carneades din Cirena; tocmai de aceea,
baza demersului sãu o constituie Sextus Empiricus,
acesta fiind unul din puþinii sceptici greci care au reuºit
sã scrie câteva opere, unele dintre ele considerate de
Frenkian adevãrate „summae” medievale, deºi,
recunoaºte savantul român, scepticul grec „abuzeazã de
argumente sofistice, care sunt de o naivitate exasperantã”
(Scepticismul grec ºi filosofia indianã, Editura Academiei
Republicii Populare Române, 1957, p. 7). Cu toate aceste
neajunsuri, Frenkian se întrebuinþeazã de scrierile lui
Empiricus, „Schiþe pyrrhoniene” ºi „Contra matematicienilor”, considerându-le ca fiind concepute în mod clar,
deºi abuzul argumentelor sofistice devine, pe parcurs,
unul deranjant. Dupã o scurtã prezentare a principalilor
sceptici greci, Frenkian trece ºi dezvoltã, în cazul lui
Empiricus, prezenþa filosofemelor indiene, abordând mai
întâi lucrarea scrisã împotriva matematicienilor ºi
discutând despre semnificaþia imaginii funiei ghemuite
care în întunericul unei încãperi poate fi confundatã cu
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Imaginile false despre lucruri, pe care ni le fãurim, dispar
la lumina cunoaºterii adevãrate a relativitãþii lucrurilor
empirice, de altfel singurele existente, ceea ce constituie
anihilarea în Nirvâna, aºa cum lumina risipeºte teama
din jurul funiei confundate cu un ºarpe” (Scepticismul grec
ºi filosofia indianã, p. 17). Cantonarea lui Frenkian în
spaþiul gândirii sceptice greceºti, l-a fãcut sã rateze alte
comparaþii, poate la fel de productive ºi relevante în ceea
ce priveºte lumina cunoaºterii ºi puterea descoperirii
adevãrului absolut, a raportului dintre lumea empiricã ºi
cea care se aflã dincolo de limitele sale ºtiute de toþi;
astfel, Platon, în cunoscutul „Mit al peºterii”, accentueazã
asupra importanþei luminii cunoaºterii ºi aratã foarte bine
care este poziþia ignorantului care se complace în a-ºi
duce existenþa mai departe în întunericul peºterii proprii,
speriindu-se, fiindu-i teamã de lumina puternicã a soarelui,
încrezându-se mai mult în umbrele ce-i traverseazã
peºtera, decât în puterea strãlucitoare ºi izbãvitoare a
aceleiaºi lumini a cunoaºterii. Nu mirã pe nimeni, cã
exemplul cu ºarpele ºi funia este prezent în gândirea,
logica indianã, mai ales ºi pentru faptul cã India este
probabil una din þãrile cu foarte mulþi ºerpi din lume, ceea
ce face ca speculaþia la nivelul gândirii, atunci când este
vorba de a discuta în parametrii perceptivi ºi cei ai
preconcepþiei, sã fie foarte aproape de aspectul respectiv,
în utilizarea simbolurilor ca atare. Iluzia e nãscutã firesc
dintr-o temere, aceea a omului care, pãtrunzând într-o
încãpere de lut - cum sunt adesea cele din India, fãrã
uºã la intrare, în momentul în care ziua este pe sfârºite
iar seara poate crea suficiente confuzii, derutând simþurile,
percepþia, chiar judecata omului – are loc „înºelarea”
simþurilor, problema ca atare fiind transferatã de logicienii
indieni în planul preocupãrilor lor tipice ºi devenind element de suport în mecanismele deducþiilor de profil. O
altã exprimare cotidianã, des întâlnitã în India este
urmãtoarea: „Acolo unde este fum este ºi foc”. În fapt,
nu doar India este þara în care se vehiculeazã o atare
idee, ci în general, în gândirea umanã expresia e
recunoscutã ca fiind una foarte popularã, încât este inutilã
demonstraþia acestui fapt. Numai cã, atât la indieni, cât
ºi la greci ea a trecut în planul demonstraþiilor logice,
afirmã Aram Frenkian, care vine ºi cu exemplul grec,
luat direct din scrierile lui Sextus Empiricus, mai precis
din „Adversus mathematicos” : „ Semnul amintitor,
observat în mod evident concomitent cu lucrul semnificat,
o datã cu apariþia lui, dacã acesta este neclar, ne duce al
reamintirea lucrului observat concomitent cu semnul ºi
pe care, în momentul de faþã, nu-l întâlnim în mod limpede,
ceea e se întâmplã cu fumul ºi cu focul. Întrucât noi leam observat pe acestea douã adesea împerecheate unul
cu altul, de îndatã ce-l vedem pe unul, adicã fumul, ne
revine în memorie ºi cel de-al doilea, adicã focul, pe care
nu-l vedem. Acelaºi raþionament ºi cu privire la cicatricea
care urmeazã rãnii ºi cu privire la rãnirea inimii care precede moartea”. Diferenþa care existã între formularea
indianã ºi cea greacã este una sensibilã, cãci în cazul
silogismului european lucrurile se simplificã evident,
silogismul conþinând doar trei pãrþi, în vreme ce indienii
dezvoltã unul din cinci pãrþi. Cu alte cuvinte, dacã în
parametrii logicii greceºti s-ar formula un silogism, el ar
suna astfel: 1. Pe deal este fum; 2. Acolo unde este fum
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este ºi foc; 3. Rezultã cã pe deal este foc. În cei ai logicii
indiene silogismul ar fi astfel formulat: 1. Pe deal este
foc; 2. Deoarece se vede fumul; 3. Fumul este acela
care demonstreazã existenþa focului; 4. Dacã pe deal
este fum; 5. Atunci înseamnã cã pe deal este foc. La o
primã vedere din partea unui neavizat, formularea indianã,
completã, pare o complicare inutilã din punct de vedere
logic, cele douã „pãrþi” în plus adãugate silogismului
pãrând a nu-ºi justifica prezenþa. Dacã în cugetarea
greacã, dupã cum am arãtat, existã cele trei pãrþi demonstrative ce statueazã numai valabilitatea formalã, în
ceea ce priveºte concluzia, arãtând cã silogismul este
mai aproape de implicare decât de inferenþã, în logica
indianã lucrurile se diferenþiazã simþitor; dupã cum rezultã
ºi din exemplul de mai sus, alcãtuit din cinci „pãrþi”,
silogismul ºcolii logice indiene este o inferenþã realã, unde
se pleacã de la premise, considerate ca adevãrate,
ajungându-se la concluzii adevãrate ºi necesare. Deºi
oarecum diferit ca formulare ºi structurã, silogismul la
greci, cât ºi cel de la indieni, se sprijinã pe exemplul
comun al „fumului care iese din cauza focului fãcut, în
mod necesar”, faptul arãtând comuniunea între cele douã
lumi aparent depãrtate în spaþiu, dar apropiate în planul
vieþii spirituale. Aram Frenkian observã acest fapt ºi ia
în discuþie influenþa celor douã civilizaþii, pe care alþii o
discutã mai mult din unghiul confluenþei, însã nu se
hazardeazã în a oferi concluzii definitive, ci formuleazã
doar unele probabile. Astfel, Frenkian spune: „Influenþa
celor douã civilizaþii – a Heladei ºi a Indiei – una asupra
alteia poate admite patru posibilitãþi: sau Grecia a
influenþat India, sau India a influenþat Grecia, sau ambele
civilizaþii s-au influenþat una pe alta, sau nici una nici alta
nu s-au influenþat, ci s-au dezvoltat independent. Aci nu
putem trata problema în toatã generalitatea ºi amploarea
ei. Au fost savanþi care au susþinut influenþa Indiei asupra
Greciei; alþii, dimpotrivã, au insistat asupra influenþei
Greciei asupra Indiei. Alþii au susþinut o influenþare
reciprocã, iar alþii independenþa completã a celor douã
filosofii ºi civilizaþii. Desigur, formulãrile generale nu pot
reda situaþia realã, care e foarte complexã, ºi trebuie ca
cercetarea se se facã pe puncte speciale. Acest lucru îl
vom face noi aici...” (Aram Frenkian, op.cit., p. 22).
Frenkian nu se hazardeazã în a face afirmaþii gratuite
privind influenþa sau confluenþa celor douã civilizaþii, cãci,
oricum, exemplele pe care se sprijinã nu sunt decât douã
ºi legate numai de opera lui Sextus Empiricus; primul
exemplu este cel al funiei confundate cu un ºarpe, iar al
doilea al silogismului, ce foloseºte fumul ºi focul. Maniera
de lucru abordatã de savantul român este – cel puþin în
cazul acestor douã exemple – una a logicii absolute,
raþionamentele sale ducând, totuºi, în final, la concluzia
cã grecul a luat exemplele din India, deci influenþa
indianã, în aceastã situaþie, devine clarã: „Dacã þinem
seama cã în India cele douã exemple au o extindere
enormã, pe când în Grecia ele se întâlnesc aproape numai
la Sextus Empiricus, cã ºarpele este un animal mai
frecvent în India, iar formula fumului legat de foc, în afarã
de marea ei rãspândire în India, poate fi produsã de
experienþa imenselor pãduri în care trebuiau sã se producã
vara dese incendii, ipoteza devine plauzibilã cã Sextus,
sau izvorul lui, a luat aceste douã exemple de la indieni”
41

eseu

42

PRO

(Ibidem. p.22). Dupã acest exerciþiu, Frenkian merge mai
departe ºi se întreabã, pe bunã dreptate, cum s-a produs
preluarea unor asemenea exemple: pe filierã livrescã sau
oralã? Cercetând în bunã cunoºtinþã de cauzã numeroasele texte greceºti, direct în limba greacã, Frenkian
nu este prea entuziasmat de ceea ce descoperã: „un
numãr de texte greceºti ne dau informaþii despre medicina
ºi astrologia Indiei. Ceea ce aflãm din ele nu este mare
lucru” (Ibidem. p.23). Nu este mare lucru, adicã în ceea
ce priveºte logica ºi modalitatea de gândire indianã,
influenþa acesteia asupra cugetãrii greceºti, anume ceea
ce cautã savantul român sã demonstreze. Izvorul livresc,
specific, deocamdatã lipseºte, deºi îl cautã ºi la Strabon,
ºi la Philostratos ºi la Apuleius ºi la atâþia alþii. În investigaþiile sale livreºti ajunge pânã la perioada ºi viaþa lui
Buddha, al cãrui nume este doar pomenit de câteva ori
în câteva texte greco-latine „ºi cam aceasta este tot ce
se gãseºte despre budhism în literatura greco-latinã, ceea
ce este aproape egal cu nimic. Despre doctrina budhistã,
nimic”, spune acelaºi Frenkian, plin de dezamãgire dar
nu ºi resemnare. Cercetãrile sale continuã ºi concluzia
finalã este urmãtoarea: „...putem afirma cã, dacã Sextus
Empiricus, sau izvorul sãu, a luat de la indieni cele douã
exemple de care ne-am ocupat, ele nu i-au putut veni pe
cale scrisã, ci numai oralã” (Ibidem, p.30). Ajuns în acest
stadiu, savantul nu se opreºte, ci cerceteazã legãturile
grecilor cu cãlãtorii indieni, descoperind câteva scrieri în
care se afirmã cã anumiþi indieni, în parte yoghini au
vizitat Grecia, uimindu-i pe greci cu stilul de viaþã târziu,
la sfârºitul secolului I î.Hr., când indianul Zarmaros se
arde singur pe rug în faþa atenienilor uluiþi de spectacolul
dat de acesta. În final, dupã îndelungi cercetãri, savantul

român concluzioneazã: „Sextus Empiricus cunoaºte pe
indieni, pe care îi citeazã de nouã ori în opera sa.
Exemplul funiei confundate cu un ºarpe ºi formula acolo
unde este fum, este ºi foc au putut fi culese din gura
indienilor veniþi în Grecia: ambasadori, cãlãtori, yoghini
sau negustori care au putut întrebuinþa aceste expresii
ca exemplificãri în expunerile lor. Aceste formule pot lua
uºor caracterul unor dictoane sau proverbe... La fel ne
putem închipui cã a primit ºi Sextus Empiricus (sau
Carneades pentru primul exemplu) aceste douã exemple,
prin tradiþie verbalã, fãrã sã cunoascã limba sanskritã
sau vreo limbã indianã ºi le-a consemnat în lucrãrile sale
ce ne-au parvenit” (Ibidem., p.32). Cãutând filozofemele
indiene în opera lui Empiricus, Frenkian ajunge sã le afle,
dar descoperirea lor nu este suficientã demonstraþiei
privind modalitatea în care s-au produs atingerile,
influenþele sau confluenþele între India ºi Grecia, între
Orient ºi Occident, la urma urmei. În final, constatarea
savantului român privind influenþarea celor douã culturi
una asupra celeilalte, este urmãtoarea: ”Înrâurirea aceasta
s-a exercitat însã cu totul pe altã cale, decât cea pe care
am considerat-o plauzibilã la Sextus Empiricus ºi anume
pe calea religiei, prin gnosticism. În gnosticism, a intrat
mai întâi ca parte integrantã ºi s-a combinat cu alte
elemente tot ce spiritualitatea indianã avea mai specific
ºi mai adânc, iar prin influenþa gnosticismului, gândirea
indianã a avut o prizã hotãrâtoare asupra filosofiei greceºti, cãreia i-a modificat ºi bazele ºi postulatele cele
esenþiale, mai ales în neoplatonism” (Ibidem, p.32).
Analize ºi concluzii privind tetralema în cazul lui
Sextus Empiricus – cazul lui Pyrrhon din Elis ºi coincidentia opositorum
Studiind tetralema, la Sextus Empiricus, Aram
Frenkian observã caracterul ei superficial prin comparaþie
cu tetralema la indieni, ceea ce-l duce la concluzia cã ºi
aceastã formã a logicii greceºti a fost preluatã tot oral
prin intermediul contactelor sporadice dintre indieni ºi greci;
însã ºi acest fapt rãmâne în stadiul ipotetic. Unde vede
Frenkian influenþarea directã a cugetãrii greceºti, este
arealul religios prin care gândirea greacã a fost
contaminatã de ideile indiene, savantul având în vedere
marea miºcare gnosticã de la începutul mileniului I,
observând ce greutate are modalitatea de filosofare
upanishadicã asupra doctrinei lui Plotin. Spre deosebire
de Émile Bréhier, care demonstra în „La Philosophie de
Plotin” influenþa asupra cugetãrii plotiniene a înþelepþilor
din vremea Upanishadelor, Frenkian ia în discuþie un tratat
al lui Hermes Trismegistos prin care Plotin reconstituie
genuin doctrina acestora; dar cum ideea lui Frenkian este
de a descoperi prin intermediul logicii greceºti, a filosofiei,
care este adevãrata filierã a pãtrunderii spiritualitãþii
indiene în conºtiinþa filosofilor greci, pãrãseºte calea
plotinianã, care nu-l ajutã cum ar fi dorit ºi ajunge cu
investigaþiile la Pyrrhon din Elis. Frenkian cunoaºte bine
viaþa lui Pyrrhon ºi ºtie cã acesta ºi-a completat studiile
în India, unde a stat suficient timp - anume mai bine de
un deceniu - cât sã priceapã multe din gândirea,
mentalitatea ºi stilul de viaþã al celor din subcontinent.
Tocmai de aceea, Frenkian se încumetã a „susþine cã
Pyrrhon a fost primul filosof grec care a prezentat
probleme filosofice sub forma tetralemei, pe care a
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introdus-o în cugetarea greacã, în special în ºcoala
scepticã”, preluând modelul indian. Mai mult, Frenkian
oferã ºi cauza psihologicã determinantã în însuºirea
tetralemei de la indieni, de cãtre acelaºi Pyrrhon: ”Pyrrhon
susþinea cã nimic nu este într-un anumit fel mai curând
decât în alt fel, cã toate lucrurile ºi contrariile lor au un
drept egal e a fi considerate ca adevãrate, cã motivele
pentru a înclina jduecata noastrã într-o direcþie mai curând
decât în direcþia contrarie sunt cu totul egale, ºi aceastã
atitudine de abþinere cu privire la judecata pe care o
emitem asupra lucrurilor ne dã constanþa care duce al
fericire. În confromitate cu concepþia sa despre lucruri,
filosoful sceptic era silit sã dovedeascã inconsistenþa
oricãrei judecãþi asupra lucrurilor ºi, în argumentele sale,
el nãzuia sã dea o enumerare completã a tuturor
posibilitãþilor de enunþare cu privire la lucruri. De aceea,
în loc de douã posibilitãþi consistând în a afirma sau a
nega un fapt în acelaºi timp, ºi negarea afirmaþiei ºi
negaþiei unui fapt în acelaºi timp. Al patrulea membru al
tetralemei este socotit în cugetarea indianã ca negaþia
absolutã” (Ibidem, p. 45). Pe baza acestor consideraþii,
Aram Frenkian înclinã foarte mult a crede cã originea
indianã a tetralemei în cugetarea greacã, devine „extrem
de probabilã”, arãtând cã în urma contactului direct cu
indienii a intrat în posesia anumitor aserþiuni filosofice
numai pe cale oralã, cãci grecul nu cunoºtea limba
sanskritã, ce i-ar fi permis lecturarea unor texte specifice
din tratate renumite în subcontinent. În finalul demersului
sãu, autorul îºi exprimã speranþa cã a dovedit „cu gradul
de probabilitate inerent în rezolvarea unor astfel de
probleme cã gândirea indianã, prin filosofia ºi logica ei, a
exercitat o influenþã asupra cugetãrii greceºti, încã din a
doua jumãtate a secolului al IV-lea î.e.n. În ceea ce
priveºte tetralema, ea pare a fi fost întrebuinþatã de
Pyrrhon, fondatorul ºcolii sceptice în fiosofia greacã, ºi
aceasta în jumãtatea a doua a secolului IV î.e.n. Deci
India nu numai a primit ci a ºi dat Greciei, deºi darul în
cazul tetralemei n-a fost de mare extensiune, dupã cum
nici ºcoala scepticã n-a avut o prea mare extensiune în
gândirea greacã. Influenþa cugetãrii indiene asupra
gnosticismului ºi, prin intermediul acestuia, asupra
neoplatonismului este o altã problemã, care trece de
obiectul pe care ni l-am trasat aici” (Ibidem, p.46). În
concluzie, savantul recunoaºte cã demersul sãu a fost
unul limitat ºi, din aceastã cauzã, nici aprecierile sale nu
pot avea o valoare absolutã, definitivã; totuºi, este convins
de influenþa culturii indiene asupra celei greceºti, deºi
exemplele la care se rezumã sunt extrem de puþine, ceea
e duce la ideea unei influenþe limitate ºi fãrã o pondere
decisivã în deturnarea majorã a modalitãþii de cugetare
greacã. Înrâurirea s-a manifestat în anumite cazuri, destul
de izolate, cãci, totuºi, prin comparaþie globalã, cele douã
mari civilizaþii ºi culturi prea puþin acceptã acel tip de
influenþã determinant în a schimba radical un mod de
cugetare bine statuat la un anume moment istoric. Totuºi,
influenþe generatoare de idei fecunde în filosofia greacã
au existat, fãrã îndoialã, ºi acestea pot fi discutate cu
privire la cunoaºterea sinelui interior, plecându-se de la
celebrul „cunoaºte-te pe tine însuþi” ºi terminând cu ideea
„transmigraþiei sufletelor”, prezentã în cugetarea lui
SAECULUM 1/2009

Pitagora. Evident, în aceastã discuþie ar trebui sã se afle
ºi sã se prezinte date certe, documente sigure din care
sã reiasã cã sursa din care s-au inspirat grecii atunci
când au abordat cunoaºterea propriului eu, este cea
indianã, sã zicem aceea exprimatã prin intermediul
Upanishadelor, acolo unde, se cunoaºte, înþelepþii Indiei
arhaice întorc spatele universului exterior pentru a explora
profund un alt univers, cel puþin la fel de fascinant, cel
interior omului; de asemenea ºi discuþia în jurul
transmigraþiei sufletelor, ca având sorgintea în India ºi
demonstraþia în cazul Pitagora, ar trebui sã aibã la bazã
existenþa aceloraºi documente scrise negru pe alb din
care sã rezulte directa influenþare indianã asupra grecilor
în acest sens ºi nu simple speculaþii, cãci, se ºtie, ideea
aceasta, a sufletelor care se reîntrupeazã în alte trupuri
dupã moartea celor considerate gazde vremelnice, nu
este numai apanajul Indiei bãtrâne. Totuºi, nu trebuie uitat,
cã în cazul lui Pitagora e posibilã ºi o influenþã a Indiei în
ceea ce priveºte teoria transmigraþiei, mai cu seamã cã
el a ajuns pânã în Persia în cãlãtoriile sale, þarã unde ar
fi putut afla mai multe despre cugetarea indianã, deºi
existã unele legende conform cãrora filosoful ºi
matematicianul grec ar fi ajuns chiar pânã în India, unde
ar fi studiat direct doctrina transmigraþiei. Nici egiptenii,
însã, ºi nici babilonienii nu erau strãini de fenomen, aºa
cã speculaþiile în acest sens pot fi numeroase; ce se
poate discuta, într-adevãr, este þara sau locul de origine
care a dat naºtere unei asemenea idei, însã demersul
acesta ar fi, probabil, unul extrem de anevoios, dacã nu
chiar imposibil. Totuºi, dacã acest demers s-ar împlini ºi
s-ar constata cã India, prin vechimea scrierilor sale
recunoscute ar fi consideratã drept þara unde pentru prima
datã s-ar fi formulat un atare concept, atunci s-ar putea
accepta ideea influenþei ºi asupra cugetãrii greceºti ca
venind din partea sa, dar nu numai asupra acesteia, ci ºi
a altor culturi ºi civilizaþii, amintite deja de noi, în cadrul
cãrora funcþiona, încã din antichitate, un atare mod de
explicare a esenþei nemuritoare a sufletului ºi a existenþei
sale dupã moartea biologicã a trupului ce l-a gãzduit aici,
pe pãmânt. În fine, se poate spune cã Aram Frenkian
este conºtient de limitele demersului întocmit, tocmai de
aceea nici nu afirmã în mod absolut cã e depozitarul
adevãrului ce susþine influenþa sutã la sutã a Indiei asupra
Greciei în planul unui anume mod de a privi ºi interpreta
lucrurile; dincolo de toate însã, prin demersurile sale, Aram
Frenkian depãºeºte spaþiul culturii noastre, demonstrând
cã, deºi face parte dintr-o culturã „micã”, aºa cum este
cea românã – dacã se poate accepta o asemenea
„categorisire” – preocupãrile ºi scrierile sale se înscriu în
planul universalitãþii, din mai multe considerente. Unul ar
fi cã studierea ºi comentariul pertinent al anumitor opere
se face direct din sursa originalã, din limba maternã a
autorului pe care-l supune studiului; apoi, cã nu se teme
în a plonja în timpi istorici extrem de dificili ºi a cerceta
surse prea puþin abordate de mulþi alþii, descoperind cel
puþin câteva idei noi, asupra cãrora nu se fereºte sã
realizeze aprecieri proprii, luându-ºi ca mãsurã preventivã,
întotdeauna, în finalul demonstraþiei, posibilitatea ºi a unei
alte variante de interpretare, din perspectiva altor
documente la care el, din pãcate, nu a putut ajunge.
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EUGENIO MONTALE: TRADUCERILE
ÎN ROMÂNÃ

* Eugenio Montale, Poesii / Poezii, traducere din italianã
de Florin Chiriþescu, Ilie Constantin, Marian Papahagi, Dragoº
Vrânceanu, Filofteia ºi ªerban Stati, ediþie ºi note de ªerban
Stati, cu o prefaþã de Pietro Cataldi, Editura Humanitas,
Bucureºti, 2006.
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sã fie readusã în atenþie datoritã calitãþii particulare a
traducerii, întregul volum fiind dedicat „limbii române,
mlãdioasã ºi dârzã, ca sufletul poporului care a creat-o”.
În prefaþa pe care R. Del Conte o semneazã transpare
înþelegerea profundã a semnificaþiilor actului traducerii:
acesta presupune o interpretare a operei ºi o înþelegere a
sensibilitãþii scriitorului în cele mai fine nuanþe, o
transpunere a valorilor melodice specifice limbii sursã în
cea receptoare. Cu unele accente romantic-melancolice,
aceastã traducere întãreºte impresia de lume poeticã
revolutã, alcãtuitã din amintire, în care obiectele capãtã
fiecare o existenþã individualã ºi puterea de a impresiona
prin invocarea lor poeticã. Cuvintele dobândesc acea
vechime („versuri vechi” spune Montale în Prilejurile) ºi
dezgolire de suflul patetic al trãirii, specificã sensibilitãþii
lipsite de iluzii a poetului. Reproducem integral poeziaemblemã a sensibilitãþii scriitorului, Lãmâii, nelipsitã din
nicio antologie: „Ascultã, poeþii încununaþi / se miºcã
numai printre plante / cu nume foarte rare: buxus, ligustru,
acant. / Eu, îmi iubesc strãzile ce rãspund în ºanþurile /
înverzite, unde în bãltoace / aproape secate zmucesc
bãieþii / câte un þipar scheletic; / uliþele ce urcã culmile,
/ coboarã printre tufiºurile trestiilor / ºi dau în livezi, printre
arbuºtii lãmâilor.// Mai bine dacã larma pãsãrilor / se
stinge, înghiþitã de azur: /mai limpede asculþi foºnetul /
ramurilor prietene în aerul ce aproape nu se miºcã / ºi
senzaþiile acestei miresme / care nu ºtie sã se desprindã
de pãmânt / ºi în suflet îþi plouã un neliniºtit dor./ Aici a
dezbinatelor pasiuni / ca prin minune tace rãzboirea, /
aici chiar ºi noi, cei sãraci, avem partea noastrã de bogãþie
/ ºi e mirosul lãmâilor.// Vezi, în aceste tãceri în care
lucrurile / ni se dau ºi par gata/ sã dezvãluie taina lor
lãuntricã, / uneori avem nãdejde de a descoperi o greºealã
a Naturii, / punctul mort al lumii, verigã ce nu þine, / firul
de descurcat care în sfârºit sã ne poarte / în miezul unui
adevãr. / Privirea cerceteazã în jur, / mintea iscodeºte
împacã desparte / în mirosul ce se rãspândeºte / cu cât
ziua scade. / Sunt tãcerile în care se zãreºte / în fiece
umbrã omeneascã ce se îndepãrteazã / câte o Divinitate
turburatã. // Dar iluzia ne pãrãseºte ºi timpul ne readuce
/ în oraºele zgomotoase unde albastrul se aratã / numai
în petece, sus, printre streºini. / Ploaia oboseºte
pãmântul, apoi; se-ngrãmãdeºte / plictiseala iernii peste
case, / lumina devine zgârcitã, sufletul amar. / Când,
într-o zi, de la o poartã întredeschisã / printre copacii
unei curþi / ni se iveºte în faþã galbenul lãmâilor; / ºi
gheaþa inimei se topeºte, / iar în piept îºi revarsã /
cântecele lor / trâmbiþele de aur ale împãrãþiei soarelui.”
O altã selecþie, restrânsã, dar semnificativã din
PRO

Traducerile, aspect important al receptãrii unei opere
provenind dintr-o altã zonã lingvisticã, pot fi clasificate
în: inedite (prima traducere în limba românã a unei lucrãri),
traduceri noi ale unor lucrãri pentru care existã deja una
sau mai multe traduceri (cu intenþia corijãrii, reactualizãrii
sau cu intenþia de a oferi propria versiune ºi viziune asupra
unui autor - motivaþiile se pot cumula) ºi traduceri reeditate (retipãrite). Cel mai adesea traducãtorul este trecut
în plan secund, având rolul de a asigura o mediere trasparentã a mesajului textului. Cititorului i se poate totuºi
întâmpla sã întoarcã paginile cãtre cea indicând numele
traducãtorului când incoerenþa textului ºi abundenþa
calcului lingvistic încep sã incomodeze lectura; slaba
calitate a unor traduceri (pentru a nu vorbi ºi de greºelile
de tipãrire ºi scriere – „î” din „i”, atunci când se foloseºte
în interiorul unor cuvinte derivate, se dovedeºte o
complicaþie serioasã a scrierii), poate fi o piedicã în
receptarea scrierilor (cele ficþionale ºi - poate chiar mai
mult – cele non-ficþionale).
Volumul bilingv din lirica lui Montale apãrut la Editura
„Humanitas”* este o excepþie notabilã deoarece îi aduce
pe traducãtori în centrul atenþiei: sunt reunite aici traduceri
de Ilie Constantin, Dragoº Vrânceanu, Florin Chiriþescu
ºi Marian Papahagi, publicate pe parcursul a peste douã
decenii (1967-1988). Filofteia ºi ªerban Stati semneazã
traducerea pentru trei poezii, douã fiind inedite în românã
(Rebeca ºi Arno la Rovezzano). Volumul este o antologie
valoroasã, apropiindu-se de un posibil etalon al lucrãrilor
de acest fel - ediþia din 1967, apãrutã la E.L.U., a Florilor
rãului de Baudelaire.
Parcursul traducerilor în românã din lirica lui Montale
este însã ceva mai amplu decât ne lasã a bãnui antologia
de faþã. Tãlmãcirea lui Ilie Constantin din 1967 nu este
prima selecþie din poezia lui Montale apãrutã în România,
cum se anunþã în nota asupra ediþiei. În 1945 apãrea la
Bucureºti (Tipografia „Bucovina”), sub semnãtura Rosettei
Del Conte, volumul Poeþi italieni de azi: Eugenio Montale,
Salvatore Quasimodo. La acea datã, Montale publicase,
pe lângã volumul de debut, Oase de sepie, volumul
Prilejurile ºi placheta Finister care va deveni prima parte
din volumul Furtuna ºi altceva (publicat în 1956). Rosa
Del Conte traduce doar volumul de debut. Ediþia ar merita
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poeziile lui Montale este cea cuprinsã în Poeþi italieni din
secolul XX, apãrutã la „Cartea Româneascã” în 1988, în
traducerea lui Marin Mincu: o transpunere într-un limbaj
accesibil, cu note colocviale, care face uºor sesizabile
trecerile de la ignobil ºi împuþinãrile fiinþei cãtre ceea ce
este mai înalt ºi spiritual.
Lectura antologiei de la „Humanitas” nu oferã
receptarea unei voci poetice „unice”, ci caleidoscopul
perspectivelor aduse de traducãtori: livrescã ºi evident
aplecatã spre cãutarea cadenþelor (M. Papahagi) sau spre
încãrcãtura metaforicã a cuvintelor (Ilie Constantin),
refuzând alteori ornamentãrile stilistice în favoarea dicþiei
directe (F. Chiriþescu). O astfel de lucrare evidenþiazã
deopotrivã o tradiþie în domeniul traducerilor, o selecþie
criticã a valorilor (traductologice) ºi interesul deosebit faþã
de poezia lui Montale, manifestat de-a lungul timpului, în
cultura românã.
Recitind poezia lui Montale revedem radiografia unei

societãþi cu o existenþã abstractã, golitã de viaþã ºi
pierzându-se în existenþe ipotetice sau copleºitã de propria materialitate din care pânã ºi golul a dispãrut : „A
dispãrut ºi golul / unde te puteai cândva refugia. / Acum
ºtim cã ºi aerul / e o materie care ne apasã. / O materie
imaterialã, mai rãu / nici cã puteam pãþi.” („Golul”, p.317)
„Cândva / mã uitam pe atlasul / pãsãrilor dispãrute de pe
faþa pãmântului / operã a unui elev de-al lui David / care
nu izbutise-n tablouri istorice de gen / ori în alte
monumentale prosopopee picturale. / Reflectam la
ipotetice atlasuri asemãnãtoare / despre vieþi fãrã cioc ºi
fãrã pene de milenii / neºtiute, insecte reptile peºti ba
chiar / de ce nu? despre om dar cine / sã fi redactat sau
consultat acest opus magnum?” (p.311) Puterea misticã
a credinþei mai dãinuie încã în suflet, dar puþini sunt cei
care o mai pot recunoaºte: „Am atâta credinþã încât mã
arde; sigur / cine mã va vedea va spune e-un om de
cenuºã / fãrã sã înþeleagã cã era o renaºtere.” (p.361)

Petre Flueraºu

PORTRET DE AUTOR - DAN BROWN
UNIVERSUL HALUCINANT AL ACÞIUNII
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În urma succesului incredibil al romanului Codul lui
Da Vinci, care a devenit cea mai bine vândutã carte din
istoria literaturii în afara Bibliei, Dan Brown s-a impus ca
unul dintre cei mai importanþi scriitori contemporani,
declanºând adevãrate isterii ºi impunând mentalitãþii.
Cãrþile autorului englez stârnesc polemici, iar societatea
este transformatã. Suntem invitaþi sã ne analizãm miturile
din poziþia criticului dur, fãrã remuºcãri, fãrã tabuuri. Orice
este posibil, fiecare paginã pe care o parcurgem ne face
sã credem mai mult în puterea imaginaþiei. Dan Brown
construieºte poveºti plecând de la oamenii din jurul sãu,
oferindu-le acestora curajul necesar pentru a se împlini.
Fiecare dintre noi poate cuceri într-o bunã zi lumea, trebuie
doar sã învãþãm sã acceptãm cã victoria este posibilã.
Cãrþile lui Brown sunt construite atent, în jurul unor
simboluri puternice. De fiecare datã autorul britanic atacã
subiecte profunde, de actualitate, subiecte care au un
impact foarte mare la public. Oamenii citesc despre religie,
pentru cã aceasta le coordoneazã încã viaþa, oamenii
vor sã afle poveºti despre bisericã, pentru cã la aceasta
se raporteazã. Miturile sunt importante pentru fiecare
dintre noi, iar cei care vin sã le dãrâme vor cãpãta automat
vizibilitate. Construindu-ºi cãrþile profesionist, ca niºte
adevãrate invitaþii la dezbatere, Dan Brown a stârnit un
iureº de proteste care l-a transformat într-o vedetã a lumii
literare. ªi iatã cum mesajul sãu a reuºit sã ajungã
departe. Autorul britanic ne-a demonstrat astfel cã singura
care conteazã este încrederea publicului: “ - Terorismul,
afirmase profesorul, are un unic scop. Care este acesta?
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- Uciderea oamenilor nevinovaþi? sugerã un student.
- Incorect. Moartea este doar un produs secundar al
terorismului.
- O etalare a forþei?
- Nu, convingerile slabe nu existã.
- Provocarea terorii?
- Exact. Simplu spus, obiectivul terorismului este acela
de a crea teroare, fricã. Teama submineazã încrederea
în autoritãþi. Slãbeºte duºmanul din interior... cauzând
miºcãri de masã. Terorismul nu este o expresie a furiei,
ci o armã politicã. Eliminã faþada de infailibilitate a unui
guvern ºi ai distrus încrederea poporului.” (Îngeri ºi
Demoni)
Dan Brown este astãzi sinonim cu acþiunea
halucinantã, cu situaþiile tensionate, cu violenþa împinsã
la extrem. Fanatismul personajelor, conflictul perpetuu
între bine ºi rãu, modelarea lumii, fãurirea istoriei, toate
ambalate într-o formã accesibilã publicului larg, iatã
ingredientele care transformã în succes cãrþile. Dar în
acelaºi timp, descoperim acolo sentimente autentice,
iubire, gelozie, urã, suferinþã, ne regãsim în fiecare paginã,
cu temerile ºi speranþele noastre. Autorul este în primul
rând uman, iar poveºtile sale, chiar dacã sunt jucate pe
scenele înalte ale Vaticanului, chiar dacã transcend ºi
definesc noua ordine mondialã, vorbesc în primul rând
despre noi.
Ritmul prozei este halucinant, alunecând de la descrieri
amãnunþite pânã la scene barbare. Criminalii se îmbãiazã
în sânge în timp ce îºi recitã mantrele, iar preoþii
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explice cã avem nevoie de astfel de personaje, care sã
fie în primul rând populare. Nu esenþã, ci aparenþã, în
spatele cãreia sã descoperim perspective. Nu plecând
din trecut, ci recompunându-l treptat, pe baza dovezilor
actuale. Adevãrate labirinturi, romanele lui Brown îl
provoacã pe cititor, îl obligã sã gândeascã. Vrei sã dezlegi
enigma înainte ca autorul sã îþi ofere rãspunsurile, vrei
sã afli ce se ascunde în spatele perdelelor de catifea.
Ciocnirea lumilor îþi va fi atunci dezvãluitã: “La optsprezece mii de kilometri depãrtare, Tokugen Numataka stãtea
uluit în faþa ferestrei. Trabucul Umami îi atârna inert în
colþul gurii. Afacerea vieþii lui se dezintegrase în câteva
secunde.
Strathmore continuã sã coboare. „Afacerea a cãzut.”
Corporaþia Numatech n-avea sã punã niciodatã mâna pe
algoritmul impenetrabil... iar NSA n-avea sã obþinã
niciodatã poarta ei secretã de intrare.
Visul lui Strathmore fusese îndelung plãnuit — alesese
corporaþia Numatech cu mare atenþie: o firmã sãnãtoasã,
probabil o câºtigãtoare a licitaþiei pentru cheia de acces.
Nimeni n-ar fi avut dubii dacã ea s-ar fi ales cu cheia. Nu
exista nici o companie mai puþin susceptibilã de a intra
în consorþiu cu guvernul american. Tokugen Numataka
însemna Japonia veche — moartea înaintea dezonoarei.
Ura americanii. Le ura mâncarea, obiceiurile ºi, mai presus
de toate, le ura supremaþia asupra pieþei mondiale de
software”. (Fortãreaþa Digitalã)
Stilul lui Dan Brown este accesibil, însã nu facil, autorul
atrãgându-ºi cititorii într-un joc tumultos, din care aceºtia
au numai de învãþat. Te pierzi printre detalii, te bucuri de
fiecare senzaþie, devorând paginile. Personajele îºi
exprimã emoþiile firesc, apropiind astfel romanul de cititori.
Te regãseºti în fiecare secvenþã, þi-ai dori sã deþii ºi tu
puterea. Prin gradarea tensiunii, o tehnicã specificã pentru
Brown, acþiunea este potenþatã, devenind din ce în ce
mai antrenantã. Te aºtepþi sã se întâmple ceva în fiecare
moment, tensiunea se îndreaptã adesea spre paroxism.
Relaþiile dintre personaje se intensificã odatã cu
avansarea în lumile incredibile ale labirintului gândit de
autor, iar posibilitãþile se înmulþesc direct proporþional.
Pe mãsurã ce pãtrundem împreunã cu Dan Brown în
hãþiºul istoriei, descoperim o realitate pe care nu o
credeam posibilã, descoperim cã simbolurile pot fi
întotdeauna citite ºi invers.
Folosind persoana a III-a ºi bucurându-se de avantajele
unui narator omniscient, Brown controleazã acþiunea
autoritar. Niciun element nu apare la întâmplare, totul se
leagã, aidoma unei imense reþele. Împingând mijloacele
tehnice pânã la extrem, romanele demonstreazã
capacitãþile uimitoare ale fiinþei umane, insistând pe
dialectica permanentã dintre principii. Nu existã absolut,
pentru cã fiecare decizie este în esenþã polivalentã.
Fiinþele superioare sunt doar un mit, fiind create de nevoia
noastrã de a ne raporta la ceva. Zeii îi ajutã pe cei care
cred în ei sã existe, sã tindã spre ceva. Trezind capacitãþi
incredibile, poveºtile lui Dan Brown pot deveni o armã în
mâinile celor care au puterea necesarã ºi un blestem
pentru cei care încã mai cred în poveºti cu zâne. În viaþã,
pentru numele lui Dumnezeu este întotdeauna prea târziu:
“Fizicianului Leonardo Vetra îi mirosea a carne arsã ºi
ºtia cã este vorba de propria carne. Îºi îndreptã ochii
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scrâºnesc din dinþi dorind din ce în ce mai multã putere.
Oameni sunt transformaþi fie în monºtri, fie în eroi,
ridicându-se din mijlocul semenilor pentru a fãuri istoria.
Dan Brown rãspunde astfel unei dorinþe ascunse a
cititorilor, le aratã cã schimbarea lumii este posibilã.
Limbajul folosit nu este brutal. Dan Brown insistã în
multe locuri pe viteza acþiunii, fãrã sã evite cliºeele.
Valorizate, acestea capãtã o imagine pozitivã, completând
peisajul ºi inducând emoþii puternice. Nu suntem atraºi
de cuvintele folosite, pe acestea nici mãcar nu le mai
sesizãm în goana lecturii, suntem fascinaþi de evenimentele descrise. Cãrþile impresioneazã prin brutalitatea
scenelor, prin dorinþele împinse la limitã, prin suferinþa
transformatã în plãcere supremã ºi finalmente în mântuire.
Un Dumnezeu al durerii, un dumnezeu al fanaticilor, o
fiinþã supremã însetatã de sânge. Descoperim cã lumea
este plinã de minciunã, descoperim cã meciurile puterii
se joacã în spatele uºilor închise. Dan Brown însã ne
aratã cã putem pãtrunde acolo, putem sã îi prindem de
mânã pe actorii principali, putem sã schimbãm cursul
acþiunilor. Sã facem asta, iar atunci vom descoperi cã ºi
episcopii se pot prãbuºi scuipând sânge: “Alergând cât îl
þineau picioarele, ieºi afarã, în ploaie, ºi nu-l zãri decât
prea târziu pe poliþistul care se apropia. Cele douã trupuri
se izbirã în forþã, umãrul alb al lui Silas intrând ca un
berbece în sternul celuilalt. Poliþistul cãzu, iar Albinosul
se prãvãli peste el. Arma ofiþerului zburã pe pavaj. În
spate se auzeau tropot de picioare ºi glasuri agitate. Se
rostogoli ºi înhãþã revolverul. Un foc de armã rãsunã în
uºã, ºi în coaste simþi o împunsãturã puternicã. Turbat
de furie, începu sã tragã spre cei trei poliþiºti ce se
apropiau. Sângele þâºni din trupurile lor ca dintr-o fântânã
artezianã.
O umbrã întunecatã se ivi în spatele lui, apãrutã parcã
de nicãieri. Mâinile care-i prinserã umerii goi pãreau a
avea însãºi forþa diavolului. Omul rãcni în urechea lui: SILAS, NU!
Albinosul se rãsuci ºi trase. Ochii li se întâlnirã. Silas
urla deja de oroare, când episcopul Aringarosa se prãbuºi.”
(Codul lui Da Vinci)
Dan Brown a reuºit de fiecare datã în cãrþile sale sã
evite tarele specifice genului action. El stabileºte prin
fiecare nou roman un punct de plecare, fiind mai apoi
sursã de inspiraþie pentru alþi autori care abordeazã aceeaºi
paletã de subiecte. Violenþa împinsã pânã aproape de
iubire, dorinþa perpetuã de a avea mai mult, iatã
coordonatele principale ale fiecãrei cãrþi semnatã de
Brown. Perspectiva sumbrã, care însã în final se
valorizeazã pozitiv, a eliberat tema de tabuuri, reuºind
sã inducã romanelor veridicitate. Nimic nu pare imposibil,
pentru cã personajele centrale nu sunt construite pe baza
arhetipului erou absolut. Existã îndoialã, existã teamã,
victoria în final nu este decât speranþã. Fãrã sã încerce
sã construiascã simboluri strãlucitoare, Dan Brown
realizeazã cu realism o luptã fascinantã între întuneric ºi
luminã, între viaþã ºi moarte, între îngeri ºi demoni. Finalul
este strãlucitor, scena grandioasã, iar lupta titanilor se
terminã de fiecare datã nedecis.
Ridicându-se deasupra pericolelor, personajul principal, aidoma unui Christ modern, învinge, devenind un
idol al mulþimilor, un star. Dan Brown încearcã sã ne
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îngroziþi spre silueta întunecatã, aplecatã asupra sa:
— Ce vrei?
— La chiave,rãspunse vocea rãguºitã. Parola.
— Dar... eu nu...
Intrusul apãsã din nou, înfigând obiectul incandescent mai adânc în pieptul lui Vetra. Carnea arsã sfârâi.
În chinurile agoniei, fizicianul urlã:
— Nu existã parolã!
Apoi, încet, simþi cum alunecã spre nefiinþã.
Chipul de deasupra îl þintui cu privirea:
— Ne avevo paura. Mi-era teamã de asta.
Vetra se forþã sã rãmânã conºtient, dar negura îl
înconjura din toate pãrþile. Singura lui alinare era faptul
cã atacatorul nu va reuºi niciodatã sã obþinã ceea ce
voia. O clipã mai târziu însã, silueta masivã scoase la
ivealã un pumnal ºi-l apropie de faþa lui. Lama înaintã.
Atent. Cu precizie chirurgicalã.
— Pentru numele lui Dumnezeu! urlã Vetra.
Dar era prea târziu.”
(Îngeri ºi Demoni)
Cãrþile lui Dan Brown se bazeazã pe o fundaþie
ºtiinþificã ºi conceptualã autenticã, iar informaþiile
transmise de autorul american sunt valoroase, oferind
puncte de plecare în numeroase domenii. Descoperi
ºtiinþã condimentatã cu acþiune, descoperi lucruri la care
nu ai îndrãznit sã te gândeºti niciodatã. Reactoarele se
întind sub Franþa, particulele pot arunca în aer temple,
iar fanatismul ajunge la cote nemaiîntâlnite. Manipularea
materiei devine o simplã înzestrare, cãlugãrii ucigaºi apar
din umbrele nepãsãtoare. Brown ne convinge cã religia
nu poate fi soluþia, ne aratã cã în viitorul imediat, orice
este posibil. Lipsa constrângerilor elibereazã personajele,
care se manifestã în fiecare moment la intensitate
maximã, suferind autentic.
Stilul este baroc, multitudinea de detalii îl absoarbe
pe cititor ºi îl integreazã în poveste. Simþi cã eºti acolo,
cã suferi pentru fiecare personaj, cã alergi împreunã cu
eroii pe strãzile întortocheate, în cavourile întunecate sau
în bazilicile strãlucitoare. Nu poþi evita teama, nu poþi
renunþa la emoþii. Poveºtile lui Dan Brown, aidoma unor
filme bine realizate, te fac sã uiþi de propria existenþã,
împingându-te într-un catharsis emoþional care înseamnã
pânã la urmã calitate. Poþi trãi prin intermediul unui preot,
poþi descoperi valenþele fanatismului, te poþi topi într-o
lume ascunsã, a cãrei existenþã pãrea imposibilã.
Deasupra noastrã par sã stea întotdeauna entitãþi
întunecate, spre care se îndreaptã toate privirile.
Legendele fac parte din realitatea noului mileniu, legendele
sunt lumea viitorului, legendele suntem noi: “La capãtul
lui se deschidea o încãpere largã. Chiar în faþã,
deschizându-se de sus, lucea piramida inversatã un
contur din sticlã în formã de V.
“Potirul!”
Privirea lui Langdon îi urmã muchiile pânã la vârful ce
cobora la nici doi metri de podea. Acolo, chiar sub ea, se
afla structura aceea minusculã.
O piramidã în miniaturã! De nouãzeci de centimetri
înãlþime. Singurul element construit la scarã micã în tot
acest complex colosal.
În manuscrisul sãu, în capitolul dedicat vastei colecþii
de artã închinate divinitãþii feminine, Langdon amintise
în treacãt despre aceastã piramidã modestã. “Structura
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miniaturalã pare cã strãpunge pardoseala asemenea unui
vârf de aisberg piscul unei uriaºe incinte piramidale,
îngropatã dedesubt ca o tainicã încãpere ascunsã.”
Învãluite în lumina palidã din demisol, cele douã
piramide aproape cã se atingeau, perfect aliniate una în
prelungirea celeilalte.
Potirul deasupra. Paloºul dedesubt.
“Cu paloºul ºi potirul veghind ale ei porþi.”
Profesorul auzea aievea cuvintele Mariei Chauvel: “Întro bunã zi, vei înþelege.”
Stãtea sub strãvechea Linie a Rozei, înconjurat de
lucrãrile de artã ale celor mai de seamã maeºtri ai lumii.
“Ce loc ar fi putut fi mai aproape de inima lui Saunière?”
Acum, în sfârþit, avea senzaþia cã înþelege adevãrata
semnificaþie a versurilor Marelui Maestru. Ridicând încet
ochii, privi prin acoperiºul de sticlã, spre cerul plin de
stele.
“Sub ceruri înstelate, în fine, odihneºte.”
Aidoma unor ºoapte fantomatice în întuneric, cuvinte
de mult uitate îi venirã în minte: “Cãutarea Sfântului Graal
este, de fapt, nãzuinþa de a îngenunchea în faþa
osemintelor Mariei Magdalena. Un pelerinaj ºi o rugãciune
la picioarele celei ostracizate.” Copleºit de un val de pios
respect, Robert Langdon cãzu în genunchi.
Pentru o clipã, i se pãru cã aude vocea unei femei...
înþelepciunea veacurilor trecute... care-i ºoptea din
adâncurile pãmântului.” (Codul lui Da Vinci)
Dan Brown demonstreazã prin cãrþile sale cã meritã
titulatura de senior al literaturii moderne, fiind unul dintre
puþinii autori care au reuºit sã defineascã noua lume. O
emblemã a literaturii moderne, Brown nu poate fi ignorat,
pentru cã el atinge subiecte care ne afecteazã pe toþi ºi
o face fãrã sã se teamã de consecinþe. O voce puternicã,
durã, liberã, o voce care prin ficþiune îi forþeazã pe oameni
sã-ºi punã credinþa la încercare. Suntem în stare, sau
cãrþile autorului britanic vor reuºi clatine fundaþiile
civilizaþiei umane...?
În calitate de cititor, descoperi în Dan Brown un
prozator complex, care reuºeºte adesea sã te înfioare.
Întorci paginã dupã paginã, vrei sã afli mai mult, sã
pãtrunzi în ritualul complex pe care autorul îl descrie.
Senzaþii împinse la extrem, o filosofie a fiinþei aflatã în
permanentã transformare, o lume în care conflictul arde
mocnit. Filmice pânã la ultimul amãnunt, cãrþile sunt
perfecte atât pentru cel care doreºte sã afle mai mult
despre lumea care îl înconjoarã cât ºi pentru cel care
vrea pur ºi simplu sã se simtã bine având alãturi o poveste
atrãgãtoare. Policultural, Dan Brown întruchipeazã perfect scriitorul noului mileniu, profesionistul care ºtie sã
îºi þinã publicul aproape. Odatã ce asta se întâmplã,
protestele sunt inutile. Indiferent cã ne convine sau nu,
când stãm ºi privim cerul albastru, când auzim tunetul
cascadelor, realizãm cã tot mai mult ne place gustul
sângelui...
Bibliografie
Dan Brown, Digital Fortress (Fortãreaþa Digitalã) – 1998;
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rimate în acelaºi mod (secvenþe monorime) a cãror prezenþã se
explicã tocmai prin marea uºurinþã cu care se realizeazã. În
plus, nici rima nu mai are, datoritã parataxei, doar o funcþie
eufonicã, ci ºi una structuralã, ajutând, de exemplu, la avansarea naraþiunii, dar ºi caracterizând subiecte ºi determinând
alte fenomene.
Sub presiunea menþinerii formulei repetitive, performerul
popular face multe concesii ºi la nivelul fonetic al zicerii.
Versurile catalectice de 5 – 7 silabe, pentru a deveni acatalectice,
respectiv pentru a fi aduse la dimensiunea de 6-8 silabe sunt
completate cu o silabã prin adãugarea vocalei î: Verde mãrgãritî
/ Cu Cern-a vorbit8. Tot pentru asigurarea convergenþei dintre
text ºi melodie, cântãreþii au la dispoziþia lor ºi posibilitatea de
a lungi versul la concurenþa de 6 sau 8 silabe prin adãugarea
exclamaþiei mãi, interjecþiilor of, zãu, mãre, inserþia arhaicului
tot, a unui cã narativ sau a unor substantive cu rol de interjecþie
frate, nene, neicã, vere etc. Uneori are loc elidarea unor cuvinte,
eliminarea primei silabe (mai ales dacã acestea încep cu în), a
prepoziþiilor în, cu a pronumelor care sau ce. Am considerat
necesar doar sã trecem în revistã aceste elemente mnemotehnice, cãci exemplificarea lor este fãcutã pe larg de cãtre
Adrian Fochi în Estetica oralitãþii9. De asemenea reluarea discursului epic se face de cele mai multe ori în cântec printr-o
interogaþie retoricã, ce exprimã transferul de acþiune de la un
actant la altul, nota interogativã anticipând desfãºurarea ulterioarã a naraþiunii ºi recâºtigând interesul publicului: Împãratu
ce-mi zicea?10 Sau De pãzit cine-l pãzea?11
Formulele stereotipe iniþiale ºi finale ale cântecului epic,
reiterate în multe producþii folclorice, nu aparþin textului, ci
cântãrii, urmãrind sã anunþe cã, odatã cu incipitul cântãrii, se
intrã în ficþiune, pãrãsindu-se realitatea concretã. Opoziþia dintre
planul realitãþii ºi planul ficþiunii este trasatã foarte net, ca ºi în
cazul basmelor, unde aceleaºi formule stereotipe au aceeaºi
funcþie esteticã, aºa cum observa ºi Nicolae Roºianu12. Lãutarul
solicitã atenþia ascultãtorilor sãi pentru a putea cânta bine,
recunoscând ºi afirmând rolul activ al publicului în procesul
performãrii: Foaie verde mãrãcine / Ascultaþi, boieri, la mine13,
iar în final promite reiterarea actului zicerii, în oricare alt context situaþional: Mãi ziceþi, boieri, de-aminî / Vã e cântecu deplinî
/ Vã fac ºi –altu, mai bãtrânî14 . Formulele mediane au un caracter
pur tehnic ºi din aceastã cauzã au fost denumite ºi formule
externe. De exemplu, în basm, ele nu aparþin conþinutului
concret, ci þin de actul povestitului, sau în cântec ele ilustreazã
dicþiunea oralã a zicerii: Ascultaþi, boieri, cuvântul din poveste,
/ Cã de-aici nainte mai frumos îmi este15 (Gãinãreasa) sau Foaie
verde matustat. E adevãrat cã performerul anonim preferã sã
alcãtuiascã aceste formule folosind un lexic specializat, din
repertoriul cãruia amintim cuvintele poveste, viorea, micºunea,
PRO

Se ºtie cã literatura oralã, spre deosebire de cea scrisã, nu
se defineºte prin identitatea sintacticã a operei, pentru cã
aceasta lipseºte de la o performare la alta, ceea ce impune
gãsirea unor criterii de identitate semanticã. De aici decurge o
diferenþã de statut semiotic între cei doi poli ai artei verbale:
reproducerea textualã versus reactivarea mnemotehnicã, ºi de
statut pragmatic, datoritã importanþei diferite pe care o are
identitatea sintacticã în delimitarea individualitãþii operei
(Ducrot – Schaeffer, 1996:136)1. Mijloacele mnemotehnice ºi
locurile comune sunt, în viziunea lui Adrian Fochi2 formule
care se plaseazã dincolo de vorbitor, mesaj, canal, sau public,
operând în afara voinþei performerului ºi receptorului, caracterizând aprioric zicerea tradiþionalã. Noþiunea de formulã este
preluatã de la Milman Parrry ºi desemneazã un grup de cuvinte
care este întrebuinþat curent în condiþii metrice identice pentru
a exprima o idee esenþialã datã3. Performerul popular nu are
timpul material de a gândi prea mult de/a lungul zicerii sale, el
este obligat sã realizeze un anumit debit de cuvinte pe unitatea
de timp ºi sã-l pãstreze pe toatã durata execuþiei. Or, aceasta
nu-i permite sã caute cuvintele ºi sã-ºi pregãteascã efectele ºi
atunci este nevoit sã-ºi creeze o anumitã tehnicã. Va compune
astfel cu o mai mare uºurinþã ºi-ºi va satisface publicul care
aºteaptã de la el anumite efecte artistice cunoscute.
Repetiþia este un tip de formulã care poate cuprinde un
singur cuvânt, dar ºi o strofã întreagã (în liricã) având rol
mnemotehnic, dar ºi stilistic: pe de o parte oferã receptorului
ºi performerului ocazia unei relaxãri, destinderi ºi, pe de altã
parte, este utilizat cu scopul accentuãrii tensiuni dramatice
sau precizãrii momentelor însemnate, cu efect special în
înþelegerea creaþiei. In extensio, tema, motivul, episodul, tipul,
schema, procesul au fost numite tot repetiþii, dar aceastã viziune
ar complica mult înþelegerea importanþei pe care o are formula
în construcþia zicerii populare. Iatã câteva exemple de repetiþii
motivate textologic aºa cum am explicat anterior: Sus în slava
cerului / Domnuleþ, Doamne din cer/ În mijlocul raiului / Mândrã
masã mi-e întinsã / Domnuleþ, Doamne din cer” – într-un colind
din antologia Folclor din Dobrogea 4 sau Bãdiþã, bãdiºorul meu
/ rãu e dorul, tare-i rãu – într-o doinã din culegerea Doine ºi
strigãturi din Ardeal5. Improvizarea prin parataxã constituie o
altã condiþie a oralitãþii. În cazul liricii, versurile sunt simplu
juxtapuse, putându-se interveni cu uºurinþã în ordinea ºi
numãrul lor. Versurile rimate în imperfect reprezintã aproape
un sistem caracteristic pentru folclorul românesc, având nu
numai funcþie mnemotehnicã, dar ºi narativã sau descriptivã6
(conform Liviu Onu): Baba ce-mi fãcea?/ Din furca’m torcea /
Leagãn legãna / ªi mi-i adormea / Din picior cã-m’ da / Sforilentindea,/ ªi mi-i luluia / ªi mi-i adormea7 (Voica, p. 136). Se
creeazã astfel, în cuprinsul textelor, blocuri întregi de versuri
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lalea, bob nãut, trei migdale, sãlcioarã, boieri, înainte, frunzuliþã,
foicicã, lele, floare etc. De altfel Adrain Fochi16 observa o anumitã
fixitate a sintagmelor substantiv – adjectiv datoratã optãrii în
mod frecvent pentru adjectivele verde, mare, negru, alb, bun,
frumos, bãtrân, mândru, luminat, înalt, gol, dulce, mult, gras,
mic. Adjectivele coloristice urmãresc sã oglindeascã realitatea
materialã a lumii, nu abstracþiuni simbolice, marcând recurenþa
în formula cvasi-stereotipã. Nu în ultimul rând sã amintim
strânsa legãturã între sistemul metric ºi repetiþia diminutivului.
Acesta ajutã fundamental la alcãtuirea versului ºi mai puþin
urmãreºte sã nuanþeze semantic versul c-un mic prunculeþ, în
braþe17 sau tot cu lãnciºoara-n mânã18. Desigur, ºi asocierea
repetitivã a unui numeral cu substantivul duce la crearea unor
formule fixe, iar fenomenul nu e regizat de semnificaþii simbolice
sau magice, ci þine, în primul rând, de condiþii ºi restricþii metrico
– ritmice. Foarte des întâlnite sunt numeralele doi, trei, (cãci
majoritatea structurilor narative sunt organizate pe principiul
triplicãrii), cinci, ºapte, nouã, toate bisilabice trohaice,
inserându-se uºor în vers. Printre construcþiile pleonastice, de
origine ºi de naturã oralã, care s-au impus în manierã formularã,
ca sintagme stereotipe, trebuie menþionat ºi parigmenon-ul,
definit drept figurã pe care o constituie prezenþa în propoziþie
sau vers, a unor pãrþi de vorbire (nominale sau verbale) cu
aceeaºi rãdãcinã.19 Iatã câteva exemple culese din antologia
lui Al. I Amzulescu: de-ngenunchi cã-ngenunchea20, bucãþele-l
bucãþea21, vis frumos cã mi-º visa22. Ca ºi parigmenon-ul,
anadiploza reprezintã o schemã formularã ce þine de sistemul
repetiþiei. Un element sau mai multe din ultimul emistih al
primului vers se repetã în primul emistih al celui de-al doilea
vers: De potcovim minciuna / Minciuna de cinci oca23. Pe lângã
aceste figuri etimologice, anafora ºi epifora ilustreazã, la rândul
lor, oralitatea zicerii populare: Alþii lemne cã strângea /Aalþii
apã mi-aducea / Alþii focu cã-l fãcea24, respectiv Pã coconi cã
mi-i scãlda / ‘N lapte dulce cã-i scãlda25.
Sistemul de repetiþii se realizeazã prin modalitãþi specifice
în cadrul fiecãrei categorii funcþionale, existând însã ºi trãsãturi
comune pentru folclorul versificat ºi pentru cel narativ. Repetiþiile denumite paralelism pot fi, din punct de vedre sintactic,
identice sau asemãnãtoare, deci creaþia popularã utilizeazã
atât paralelisme perfecte, cât ºi imperfecte. Ultimele au un efect
stilistic mai mare datoritã invenþie lexicale introduse la nivelul
celui de-al doilea termen (un numãr mai mare de cuvinte diferite
de cele din primul termen). Zicerea repetitivã este în folclor un
principiu organizator al structurii metrice ºi ideatice, aºa cum
paralelismul reprezintã, în viziunea lui R. Jakobson trãsãtura
fundamentalã a poeziei care determinã statutul de paralelism
continuu26. Construcþii stereotipe de tipul frunzã verde..., foaie
verde (din cântecul liric), paparudã, rudã, Caloiene, iene (din
poezia strãvechilor rituri de invocare a ploii), florile dalbe de
mãr, domnu bun, cununã de vineþele (din colindele laice) etc
stabilesc contactul între emiþãtorul mesajului ºi receptorul lui
, întãrind ºi caracterul tradiþional al semnificatului. Dacã se
repetã ºi în corpul poeziei, versurile de aceastã naturã
marcheazã întotdeauna începutul unei secvenþe noi. Aceeaºi
observaþie se poate face þi în cazul cântecelor epice, unde astfel
de formule stereotipe au rolul de a identifica un nou motivem
sau alt grup de motive cu semnificaþie proprie în structura
paradigmaticã a întregului.
Aºadar repetiþia susþine oralitatea, care, la rândul ei, face
posibilã mobilitatea faptelor de folclor, transformarea lor
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continuã la nivelul codului, structurilor compoziþionale ºi al
discursului (zicerii). Paradoxal însã, interpretului de folclor îi
sunt date, prin tradiþie, atât modelul virtual al creaþiei, sedimentat
într-un discurs preelaborat ºi relativ stabilizat, cât ºi un repertoriu
mai larg sau mai restrâns de mijloace de realizare, precum
repetiþia, ce conservã tiparul tradiþional. De aici decurge ºi o
altã particularitate a literaturii orale: circulaþia independentã a
mijloacelor de realizare de la o creaþie la alta ºi chiar de la o
categorie la alta, dar sub semnul reiterãrii Structura stilului
oral nu înseamnã neapãrat o apropiere de stilul vorbit (cel mult
în cazul creaþiilor în prozã). Poezia popularã chiar are un pronunþat caracter elaborat, care îi asigurã un anumit grad de
stabilitate. La nivel stilistic, structura aceasta specificã
folclorului contureazã douã particularitãþi definitorii: sistemul
mijloacelor mnemotehnice, ca trãsãturã distinctivã a esteticii
poeziei populare, respectiv frecvenþa masivã a formulelor
stereotipe ºi a locurilor comune – ilustrare la o scarã mai largã
a repetiþiei, mai mult decât un trop reprezentativ în literatura
popularã.
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nu i-o poate lua. Îºi poate cheltui toate energiile pentru ea cãci
are dreptul al timpul lui de fericire pe pãmânt.
Iatã cã retragerea în sine poate fi beneficã, poate conduce
la descoperiri esenþiale. În faþa propriului eu, întrebãrile se
ridicã asemenea unor munþi care te invitã sã-i urci. Atunci
redescoperi universul virtualitãþii prin fascinaþia lecturii. Cartea
este poarta deschisã mereu peste pragul cãreia trecând poþi
vedea minunile. Univers virtual pe care þi-l poþi asuma în funcþie
de aºteptãrile proprii.
Nu un univers virtual ca acela al internetului, ci un univers
al spiritului populat de marile ºi micile idei care au însoþit
omenirea pe parcursul urcuºului ei în istorie. Ele se corporalizeazã, devin fiinþe vii care te însoþesc ºi-þi deschid nenumãrate
alte uºi. Dacã, în general, rãtãcim în labirintul propriei vieþi, pe
cãile neºtiute ale istoriei în cãutarea sensului care sã converteascã viaþa într-un destin, în acest univers al cãrþii rãtãcirea
nu este posibilã. Suntem fiinþe ale aventurii, iar întâmplãrile ne
definesc prin alegerile noastre, prin opþiunile noastre.
Într-un recent eseu în România literarã
literarã, Ioana Pârvulescu
vorbea despre ºansa extraordinarã pe care þi-o dã lectura
permiþându-þi recitiri revelatorii ºi opta pentru universul cãrþii
tocmai pentru aceastã ºansã, pe care oamenii nu þi-o pot oferi.
Ei nu pot fi recitiþi…
Sau dacã este posibil, uneori recitirea unui om în momente
diferite ale evoluþiei sale în timp poate oferi amãrãciuni pe care
nimic sã nu le poatã consola. Aºteptãrile noastre sunt iluziile
noastre. Ca Octavian Paler, voi spune ºi eu – nu mai am nicio
iluzie ca sã nu mai pot fi deziluzionat…
Pentru cel obiºnuit cu universul cãrþii, cu ºansele ºi
imperativele lui, cu viaþa lui, lumea se dimensioneazã altfel,
cãci el este dispus sã o redimensioneze din perspectivele pe
care ceilalþi fie nu le vãd, fie dacã le vãd nu le acceptã, respingându-le ca neconcludente ºi nelucrative. În faþa realului, lumea
cea de toate zilele, eºti descoperit. Ideea, orice idee, se
degradeazã în contact cu imperativele realului.
Pe linia de demarcaþie între cele douã lumi nu poþi sta.
Fiecare lume te vrea pentru ea. Deºi îþi oferã generoasã bogãþiile
ei, lumea virtualã a cãrþii te lasã descoperit în faþa realului. Nu
te pregãteºte pentru lupta vieþii. Pare un paradox, dar nu este
aºa. Pentru cã în lumea aceasta nu se face nici un fel de
compromis cu adevãrul, cu dreptatea, cu onoarea, cu demnitatea. Oamenii mor acolo pentru toate aceste valori care aici
zac bolnave ºi netratate de nimeni. Armele nobile ale ideii nu
fac faþã vituperantelor bãtãlii mediatice, nici vehementelor
bãtãlii pentru real.
Cetãþean al lumii sau cetãþean al cãrþii? A alege între atâtea
forme ale realului poate fi provocator pentru idealist dar ºi
pentru pragmatic.
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Timpul în care ni-i dat sã trãim îþi provoacã nu de puþine ori
senzaþia respingerii. Un evazionism, altãdatã incriminat, te poate
salva. Simþi nevoia sã te retragi pentru a salva ceva greu de
definit, pentru a te salva. Sensul retragerii este o chestiune de
opþiune personalã. O retragere în/din spaþiu, într-un timp virtual, mitic. Retragerea este în interior, iar aspiraþia poate conduce spre o existenþã primarã, spre o lume a originilor spre
care cândva aspirase ªtefan Augustin Doinaº, trãitor într-o
lume la fel de anormalã ca a noastrã: „La Polul Nord, aproape
de osia furtunii…/Acolo vom ajunge într-un târziu la vamã…/
La cea din urmã poartã pustie, fãrã plante/Vom arunca
veºmântul ºi vom planta subþiri,…/ un arc cu struguri negri,
ambiþioºi ºi goi…/ªi în aceastã noapte dispreþuind ºi bezna/ ºi
clima-nfumuratã, vrãjitã de ninsori,/ frunza va strânge ºoldul,
arcul va bate glezna/ iar vântul va fi roºu ºi limpezit în zori”.
Înapoi în timp este retragerea care ne furã nu dintr-un
paseism exagerat, ci dintr-un dorit sentiment de securitate.
Credem cã ºtim ce ne trebuie pentru a ne împlini cu ºansele
acelui timp, deºi Ecleziastul nu ne îndeamnã la optimism: Nimic
nu e nou sub soare, ce a fost va mai fi, iar ce este a mai fost.
Lãsaþi orice speranþã, voi cei care intraþi aici a lui Dante, scris
cu litere de foc la intrarea în Infern, ar putea echivala cu
îndemnul de a abandona orice iluzie ºi de a accepta rãul social
fãrã a uita amãrãciunea lui Mihai Eminescu potrivit cãruia rãul
a supravieþuit în toate societãþile. Sâmburele lumii este rãul,
nu binele. Teoria eminescianã a rãului este, cred, valabilã.
Alegând sã evadãm, ne putem alege nu numai epoca, dar
ne putem alege ºi destinul. Alunecãm în lumea virtualã a
imaginaþiei. Pe apele ei plutim cãutând formele realului pierdut
sau de care ne-am înstrãinat. Din undele trecutului, putem
þâºni în acelea ale viitorului – într-un viitor improbabil, însã, nu
ºtiu cât de reconfortant pentru spirit. Ficþiunile SF transferã în
lumi imaginare fantasmele celei în care deja trãim ºi din faþa
cãreia vrem sã ne retragem. ªi acolo – rãzboaie, conflicte pentru
putere duse pentru a cuceri lumea, pentru a exercita puterea.
Fascinaþia puterii îi motiveazã pe unii oameni în trecut ºi în
viitor.
Dupã atâtea exerciþii de supravieþuire, dupã încercãri de
regãsire a propriei identitãþi, toate eºuate nu rãmâne decât
retragerea în sine ºi lecþia spectacolului pe care o recomandã
Mircea Eliade ºi toatã generaþia lui cea încercatã care a cãutat
ieºiri din istorie pentru a-i eluda teroarea. Indiferenþa aceasta
în faþa lumescului, experienþã de care vorbeºte patetic N.
Steinhardt ºi care l-a ajutat sã se descopere descoperind
credinþa ortodoxã, soluþia Churchill – sã accepþi cã mai mult
decât moartea alt rãu nu mai existã ºi nu te poate atinge, sunt
soluþii extreme. Omul are nevoie de fericire, aspirã cu toate
fibrele la ea, o cautã ºi când o gãseºte crede cã nimic ºi nimeni
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În ordinea debuturilor strãlucitoare, urmate de o luminã
crescândã pe toatã traiectoria viitoare, se înscrie poeta
Carolina Ilica cu volumul Neîmblânzitã ca o stea lactee,
apãrut în 1974 la Editura Eminescu, care-i acorda „pãdurencei” din satul Vidra de la poalele Apusenilor premiul I
la un concurs literar ce avea sã mai consacre ºi alte voci
de excepþie înainte de a fi anulat abuziv fiindcã stimula
nonconformimul. Ecoul cãrþii a fost considerabil. Cu o
intuiþie sigurã, criticul Ioan Adam îºi intitula cronica la
acest volum Senzualitate ºi candoare, plasând autoarea
în linia directã a Mariei Banuº din Þara fetelor (1937).
Sunt remarcate însã ºi diferenþe, un punct esenþial de
divergenþã fiind regimul de observare a sentimentelor:
poezia Mariei Banuº trãieºte în (ºi din) prezent, a Carolinei
Ilica este o rememorare, o analizã, în care ideea
tempereazã afectul, dându-i un halou ca un cearcãn: „În
Þara fetelor lirismul era de fapt un cântec de vârstã, o
Morgenstimmung irumpând triumfãtor din adâncurile obscure ale fiinþei. Atât de des citatul Cântec de legãnat
genunchii psalmodia un ritual pregãtitor. În Neîmblânzitã
ca o stea lactee lirismul nu mai este generat de aºteptarea
iniþierii. Aici nu prefigurarea, ci rememorarea ocupã primplanul. [...] Un vers precum «Acum cã sunt întoarsã cu
faþa spre-nceput» nu este întâmplãtor, retrospectiva
presupunând un examen lucid al afectului, o decantare.
Impresia de reducþie la biologic, de absenþã a ideilor, este
falsã. Luciditatea, ideile nu lipsesc, atâta doar cã trebuie
cãutate în viziunea asupra sentimentului”1. Douã sunt
constatãrile prezente în majoritatea comentariilor. Prima
se referã la forþa imaginii, la capacitatea de a ºoca cititorul
prin metafore îndrãzneþe. A doua are în vedere
senzualitatea fragedã, freamãtul instinctului, viguros, dar
diafan.
Mircea Iorgulescu semnala „un rafinament uneori
excepþional” în „a compune «scene», «tablouri» ºi
«imagini» dintr-o lume plinã de senzualitate ºi totuºi foarte
purã”, Nicolae Manolescu remarca „adâncimea
senzorialitãþii proaspete, feminine”, iar eternul cârtitor
Marian Popa sublinia „diafanul ºi frãgezimea” sentimentelor. ªtefan Aug. Doinaº era surprins de „o forþã de
plasticizare cu totul ieºitã din comun”. Dupã ce panoplia
editorialã a poetei s-a îmbogãþit cu noi titluri, Grete Tartler
atrãgea atenþia asupra „canonului în oglindã” constând în
„scrierea poemului la douã voci – dintre care a doua e
rãsturnarea celei dintâi” ºi asupra aparentei senzorialitãþi
care este „expresia unui puternic ºi lucid intelect”. Alex.
ªtefãnescu nu ezita sã surprindã o anume „magie
eroticã”, pe când Laurenþiu Ulici evidenþia amestecul
de „fascinaþie ºi luciditate”, numind-o „o Elisabeth BrownSAECULUM 1/2009

ing a noastrã”. Mai rezervat, Petru Poantã descoperea
totuºi o „«fabulã» încântãtoare a misterului feminin vãzut
pe latura lui olfactivã”, detectând „un pãgânism de o anume
delicateþe, irizat pe alocuri de melancolii romanþioase”.
Cititor de poezie cu multe verdicte exacte la activ, criticul
clujean a sesizat ºi instabilitatea echilibrului dintre
sensibilitate ºi ingeniozitate: „Universul poetei, fragil ºi
vaporos în ciuda arºiþei erotice care pare a-l bântui, se
reduce la douã simþuri: tactil ºi olfactiv. «Lumea» ei este
aceea a trupului care miroase a vietate tânãrã, nudã ºi
cautã mângâieri: o existenþã naturalã, frustã, nealteratã
de sfâºieri lãuntrice. Deºi ingeniozitatea surclaseazã aici
de multe ori sensibilitatea.”2 Mai târziu, etnologul Romulus
Vulcãnescu întocmea un dicþionar de termeni la care
s-a apelat atunci când s-a definit poezia scrisã de Carolina Ilica: „prospeþime, sensibilitate, puritate, frãgezime,
senzualitate, diafan, rigoare, luciditate, seducþie,
fascinaþie, miracol, magie...”.
Circumspect, cum o impun poate canoanele academice, în faþa noilor veniþi, Eugen Simion s-a pronunþat
abia dupã ce rumorile critice din jurul poetei s-au mai
domolit, iar autoarea a astâmpãrat magia eroticã a
versurilor sale, cãutând, cu o fervoare pânã atunci
imprevizibilã, „semnele divinitãþii”, hierofaniile eliadeºti.
În Posfaþa la volumul Scara la cer, apãrut în 1997, existã
un paragraf în care academicianul indicã soluþia de
continuitate introdusã de Carolina Ilica în poezia femininã
din România: „Poetesele românce resping, de regulã,
ideea poeziei feminine, zicând – cu oarecare îndreptãþire
– cã poezia nu are sex. Poezia bunã n-are, într-adevãr,
sex, dar are o sensibilitate ºi are o mitologie care þin, voit
sau nevoit, de condiþia existenþialã a autorului. Observ
cu satisfacþie cã aceastã talentatã ºi deloc descumpãnitã
Carolina Ilica nu evitã temele ºi fantasmele poeziei feminine. Are însã grijã sã le înfãºoare (ca sã rãmânem în
limbajul cãminului!) în scutece din pene de înger tânãr...”3
N-am încheia ºirul acestor referinþe fãrã a reþine o
subtilã observaþie a criticului Al. Cistelecan din Dicþionarul
Scriitorilor Români: „Poemele practicã o erotizare a
cosmosului ºi imaginarul va rãmâne definitiv programat
pe acest limbaj”.4
Ce este poezia pentru Carolina Ilica? Rãspunsul vine
mai frecvent din poeme decât din textele „teoretice”. E
evident cã poeta, care are studii de filozofie, preferã
motivaþia metaforicã ºi ocoleºte cu precauþie argumentaþia
ideaticã. Când încearcã totuºi o definiþie, afecteazã
naivitatea schillerianã. Iatã un rãspuns oferit în prefaþa
volumului Divina Poesia publicat în 2002: „Deºi persist
în a nu ºti defini poezia – aºezatã, chiar de unii filosofi,
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Scara la cer, 1997).
Raiul lui Pillat din Bisericã de altãdatã era o casã din
Muscel, „ascunsã prin livezi de stele”. Prin el zburau
îngeri asexuaþi ºi inocenþi. Raiul Carolinei Ilica împrumutã
ceva din geografia colinarã a Ardealului în care s-a
strecurat însã ispita: „Cãpiþe, sâni sãlbatici, de mãtasã /
ªi de mireasmã. Dezgoliþi se lasã, / Fãrã ruºine, grei ºi
depãrtaþi; / De nimeni mângâiaþi ori sãrutaþi. // Din altã
lume, purã ºi augustã, / Ca la un piept de doicã
pãcãtoasã, / Vin stele mici de tot: miros ºi gustã.” (b)
Cãpiþe). „Vestirea” e anunþatã de cadenþe pluviale sugerate
virtuoz prin aliteraþii („Pe poalele pãdurii pogoarã ploi
pletoase”, Pãdureancã, XIV). Ploaia e, desigur, un simbol
al fecunditãþii, al rodului întrezãrit cu pupilele dilatate de
dorinþã. Fagul, nucul, arinul, mesteacãnul, bradul, iarba,
macii sunt complici la împlinirea care va sã vie. Tropotul
cailor (animale htoniene) ritmeazã trezirea impetuoasã a
sângelui: „Caii mei nebuni ca mine! Caii mei fugari ca
ochii!/ Lava sângelui mã arde, troieniþi-mi în auz! / Nãrile
sã înfioare aerul cu creþ de rochii! / Dinþii-n pãrul meu sã
muºte bãrbile de cucuruz! // Potopiþi pãienjeniºul îngerilor
sub copite / ªi furaþi-mã în coama cu întunecimi de rai!”
(Pãdureancã, XII). Cât de bine ºtie Carolina Ilica sã-ºi
punã ingeniozitatea tehnicã în serviciul sensibilitãþii se
poate deduce din succesiunea precipitatã, ca un suspin
de plãcere sacadat, a imperativelor! În aceastã privinþã
doar Anna de Noailles (aceea din Exaltation ºi Le coeur
innombrable) ºi Alice Cãlugãru (din ªerpii) i-ar putea sta
alãturi.
Într-o excelentã postfaþã (cel mai bun studiu care s-a
scris pânã acum despre poezia Carolinei Ilica!) la
antologia Din foc ºi din gheaþã, criticul Ovidiu Ghidirmic
susþine cã unii comentatori „au ºi vãzut-o pe poetã, în
acest ciclu de versuri [e vorba de ciclul Pãdureancã –
n.n. G.A.], ca pe o sãlbaticã Dianã, crudã ºi nemiloasã,
arhetipul zeiþei rãzbunãtoare, care, surprinsã goalã de
vânãtorul Orion, l-a transformat pe acesta într-o
constelaþie, dupã cum ne spune mitologia.”7
Mãrturisim cã în ampla bibliografie pe care am
parcurs-o nu am dat de urma acestei afirmaþii. Dar nu ne
îndoim cã este eronatã. Bunã cunoscãtoare a mitologiei
(ºi a toposurilor ei), aºa cum ne-o înfãþiºeazã poeziile ºi,
uneori, eseurile ei, poeta preferã mitul lui Endymion
poveºtii crude – în stil Villiers de l’Isle Adam – a
nefericitului Orion. Diana (sau Artemis, în versiunea ei
selenarã), spune mitologia greacã, ar fi avut din relaþiile
cu Endymion, iubitul adormit, 50 de fiice. (Luna, ca
zeitate androginã, are profilul iubitului ºi lumineazã chiar
ºi poeme mai târzii, precum Mâine noapte, când sângele
pare sã se fi potolit: „Mâine noapte va fi lunã plinã. / Îmi
va intra în casã pe geam ca un amant / Desuet ºi romantic / Ce n-o sã mã lase sã dorm. / Luna plinã are puterea
ta / ªi n-o sã mã lase sã dorm”).
Eul liric nu se ipostaziazã doar sub chipul Dianei ºi
nu are numai trãsãturi prerafaelite. Eugen Barbu avea
dreptate când descoperea în Neîmblânzitã ca o stea
lactee voluptatea miºcãrii „într-un univers rural, în linia
Giotto, unde totul este candid”, dar acolo era intonatã
doar uvertura la simfonia iubirii. Castei Diane îi urmeazã
curând atotºtiutoarea Afrodita, zeiþa dragostei complete,
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deasupra filosofiei –, cred cã o pot recunoaºte ºi, mai
ales, îmi pot da seama când nu e, deºi pretinde cã ar fi.”
În filigranul naivitãþii simulate poate fi descoperitã celebra
distincþie croceanã tra la poesia e non poesia ºi pandantul
acesteia – accentul decisiv pe intuiþie (l’arte e espressione
dell’intuizione pura). Continuarea „definiþiei” conþine un
refuz net al abstractizãrii ºi o mizã, deloc surprinzãtoare,
pe puterea sensibilitãþii: „Dar mi-o pot închipui ca pe o
construcþie arhitectonicã (în sensul teoretizat de Paul
Valéry), cu mai multe uºi ºi coridoare, dând unele în altele,
pe mai multe nivele, ºi unde, dacã nu se deschide prima
uºã, cea a simþirii, nu poþi accede la urmãtoarele. Din
aceastã pricinã ºi prefer «definiþia» – apelând la sugestie,
ca poezia însãºi – formulatã de Borges: «Simþim poezia
aºa cum simþim apropierea unei femei sau a unui munte
sau a unui golf la ocean... Eu sunt incapabil sã gândesc
abstract. Mã sprijin pe citate ºi amintiri... intensã
emoþie.»”5
Ceva mai devreme, poeta îºi exersase însã aptitudinile
teoretice în... poezie. În volumul Iubind în tainã (2001),
un splendid poem de dragoste se încheia surprinzãtor cu
o exclamaþie-definiþie: „O,/ Poezie / memoria mea afectivã
/ Trãdatã / cuvânt cu cuvânt!” (Dude ºi maci).
Fireºte, nu ne aflãm în faþa unui caz de sperjur, de o
încãlcare perfidã ºi voluntarã a pactului cu memoria, ci
de o dez-vãluire, de o dare în vileag a ceea ce amintirea
ascunde în amfora ei. În funcþie de acest act eul liric se
prezintã în douã ipostaze esenþiale. „Pãdureanca” ocupã
prim-planul cãrþilor dintâi. Ea este o zeitate silvestrã, o
Dianã rusticã, selenarã ºi castã în cãutarea unui
Endymion: „Pãrul meu e un mânz fãrã frâu / Pe pajiºtea
nopþii, cu lunã nouã. // Trupu-mi miroase a holdã de grâu,
/ Iar rãsuflarea ne-atinsã a rouã. // Cu poftele lui de-mpãrat
/ Sângele-mi arde lãuntrul de fatã. // O, între braþele cãrui
bãrbat / Voi lumina pentru întâia oarã?! (2a) Pãdureancã,
vol. Poemul scurt al lungii mele vieþi. 13 Poeme (duble)
de dragoste, 2001).
Plasate pe muchia de cuþit dintre candoare ºi vinovãþie
poemele Carolinei Ilica plãtesc un tribut simbolic
panismului blagian. Pan, cel din Paºii profetului, n-avea
„mai mare bucurie, / decât de-a prinde-n palme-ncetiºor
cãpºorul mieilor / ºi de-a le cãuta corniþele sub nãstureii
moi de lânã.” Chip similar al „pãdurencei”, nici bãiat nici
femeie, Diana vede în melci o formã a senzualitãþii
androgine: „Sunt primitivi. ªi senzuali. ªi-atât / De-ncet,
de voluptos, fãrã ruºine / Golesc ºi-ºi umplu strâmtele
cochilii / De parcã-ar face dragoste cu sine.” (9 a) Melci,
idem).
Eul liric colindã potecile unui Paradis umbros de
dinaintea pãcatului. În el sunt ghiocei plãpânzi. Vestitor
al primãverii ºi „simbol al alinãrii ºi al speranþei”6, ghiocelul
e respiraþia suavã a Duhului Sfânt. Acordurile lui
Alecsandri se topesc într-o laudã gândiristã a miracolelor
firii fãptuite de fiinþa supremã: „Prin frunze ºi prin albul
veºted / Rãsar întâiele din flori, / Cum ar strãpunge câteo razã / Prin cerul reavãn ºi prin nori. // ªi e atâta
plãpândeþe / În nou-nãscuþii ghiocei, / De parcã i-a moºit
zãpada. / Iar Duhul Sfânt rãsuflã-n ei // Sã-i întremeze,
sã-i susþinã / Sã-i încãlzeascã-n slava Sa. / ªi sã-i înfaºe
în luminã. / Ca pe Iisus, când se nãºtea.” (Ghiocei, vol.
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sfidatã ºi provocatã femeieºte: „Nu te sfii, puternicã zeiþã,
/ Când trec pe punþile timiditãþii / În legãnare, sã mã
pizmuieºti! /.../Pe tinereþea mea porþi oare ciudã? / Pe
carnea aurie? Sau, înalto, / Pe îndrãzneala de a-þi ieºi în
faþã?” (Orgoliu).
„Mormânt viu al sufletului”, trupul e turmentat de
clocotul dorinþei. Chiar pãmântul, imaginat ca o zeitate
masculinã, este contaminat de acest erotism aprins încât
ºi moartea se transformã în „reverie nupþialã” (Al.
Cistelecan): „Eu stau culcatã pe pãmânt, / Pe când
pãmântul mã râvneºte: // Sub el, Iubitã-fãrã-nume, / Sub
el, Iubitã-fãrã-glas.” (Iubitã-fãrã-nume). Poemul din Tirania
visului. I. are ºi un dublet mai explicit cu inflexiuni livreºti,
în care nunta elementelor e concomitentã cu mariajul
olfactiv al filelor: „Lângã mine, cãrþile aduse cu braþul;
nedeschise încã, se îmbrãþiºeazã ºi ele: sec, fãrã urmaºi;
totuºi, cu un amestec de mirosuri: al copertelor lor, din
altã hârtie ºi cu altã culoare. Printre ele însã nu se gãseºte
cea mai doritã acum: «Cartea Morþilor»; tocmai de asta,
mã las ispititã de pãmânt: îl îmbrãþiºez, ºtiind atât de
bine cã nu îl voi putea mulþumi decât atunci când el mã
va îmbrãþiºa.” (Iubitã-fãrã-nume. vis).
Cartea Morþilor – pe care scribii egipteni au alcãtuit-o
într-un aºezãmânt special numit Casa Vieþii – cuprindea
maxime ºi secvenþe incantatorii, meditaþii filosofice. În
ea sentimentul morþii era un sigiliu permanent al fiinþei ºi
al universului. Acelaºi sentiment se înstãpâneºte de la
Tirania visului (1982) încolo ºi în poezia Carolinei Ilica.
Dupã ce a intonat oratoriul iubirii, eul liric se abandoneazã
melosului funerar cu inflexiuni din Ecleziastul. Iatã câteva
secvenþe ale acestui recviem: „Trudeºte ziua întreagã /
(m-a sfãtuit) / Sã nu simþi cum prin somn / Moartea îºi
depune ouãle / În craniul tãu / Ca-ntr-un cuib, / Noapte
de noapte.” (Tirania Visului); „Cârtiþã galbenã, cârtiþã
oarbã, / Prin suflet umbând / Precum prin pãmânt, / Alte
ºi alte tunele sãpând /...ªi ce arãturã adâncã / Ogor afânat,
/ Cu nimic semãnat. / Mormânt ce aºteaptã din vreme
sãpat.” (Cârtiþã); moartea are altã datã chip de doicã din
bronzurile africane: „Sânul ºi laptele, o, doicã Moarte! /
Negresã informã ºi grea ca pãmântul, / Dãdacã venitã
tocmai de lângã / leagãnul lumii, din Africa. // Sânul eºti
tu: de la tine plecãm // ªi la tine ne-ntoarcem” (Sânul ºi
laptele).
Ultimele douã versuri din poemul intitulat Poetul (vol.
Sonete imperfecte, 2000) aduc în prim-plan principala
echivalenþã a traseului imaginarului poetic: „Noaptemoarte... Moarte-noapte... Imperfectã-omonimie. / Care
oare dintre ele fiind ecoul celeilalte?!” De notat cã poezia
începe odobescian cu patru rânduri de puncte de
suspensie, dupã care urmeazã primul vers cu trei cuvintecheie: „lumînare”, „luminã” ºi „coºciug”. E o moarte
„luminatã”, un prag spre „adevãrata viaþã” care ocoleºte
trupul descompus ºi înalþã eul, cum observa Theodor
Codreanu, spre „zonele de transparenþã ale fiinþei”.
Acelaºi comentator constata cã eul liric al poetei îºi
cautã locul în „poezia din vis”, în permanenþã dublã,
într-un timp suspendat al puritãþii. În acest timp absolut,
adãugãm noi, Thanatos nu mai are putere asupra lui
Cronos. „Visãtorul de cuvinte” e infinit mai puternic decât
„scriitorul de cuvinte”, aºa cum ºi geografia visului e mai
SAECULUM 1/2009

amplã, mai imprevizibilã decât aceea a realului. Rãsturnãrii
„canonului în oglinda” cuvintelor pe care o semnala Grete
Tartler îi urmeazã în cãrþile din urmã (mai elegiace, mai
gravate de cearcãnul melancoliei) o rãsturnare a scrisului
în oglinda visului. „O asemenea viziune poeticã – îºi
încheia Theodor Codreanu firul consideraþiilor – trebuia
sã aibã o «artã poeticã» pe mãsurã, cãci poemul dublu
Puþin mai mult plaseazã eul liric dincolo de poemele
încapsulate în cuvinte, dat fiind cã acestea sunt doar
fragmentare ºi slabe recuperãri din poemele nescrise, ci
numai visate, pe care numai Dumnezeu le va fi împãrtãºit:
«În biblioteca inimii Sale...». E ceea ce aº putea numi o
poezie oximoronicã, întotdeauna dublã, deoarece poemul
îºi are o umbrã a lui, neputând ºti niciodatã care e poezia
de aici ºi care poezia din vis. O poezie a timpului pur,
ambiguu, cel evocat în definiþia imposibilã a Sf. Augustin:
«Dacã nu mã întrebi, ºtiu ce e timpul, dar dacã mã întrebi,
nu ºtiu». Un asemenea timp e chiar al eului profund al
poeziei: «Sunt eu, dar sunt / alta.» «Dacã nimeni nu mã
întreabã, o ºtiu. Dacã / sunt / întrebatã ºi vreau sã
rãspund, nu mai ºtiu»” (Sunt eu, dar sunt alta); un eu
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visat, / uitându-le în zori. // Vag ºi rar am putut recupera
/ spuma unui epitet, / cochilia unei metafore, / valul unui
vers. / Imperfecte, însã, / ca orice amintire. // Alteori am
visat volume întregi / Pe care tocmai fãceam ultima
corecturã / Dând bun de tipar. / dar le-am pierdut ºi pe
ele, trezindu-mã, / Aºa cum noi oamenii ne pricepem sã
pierdem / Uneori totul!” (Cele mai frumoase poeme).
Note:
1
Ioan Adam, Senzualitate ºi candoare. În: „Sãptãmâna”,
Serie nouã, nr.192, 9 aug. 1974, p. 3.
2
Petru Poantã, Radiografii. Cluj-Napoca: Editura Dacia,
1978, p. 307.
3
Eugen Simion, Postfaþã la Carolina Ilica, Scara la cer (I).
Cuvânt înainte de Preafericitul Teoctist. Col. „Levant”.
Bucureºti: Editura Orient-Occident, 1997, p. 84.
4
Rezumatul opiniilor pe care le-am semnalat anterior a
fost alcãtuit dupã secþiunea Referinþe critice din volumul
Carolina Ilica, Sonete imperfecte. Bucureºti: Editura OrientOccident , 2000, p. 79-94.
5
Carolina Ilica, Divina Poesia. Iaºi: Editura revistei
„Convorbiri literare”, 2003, p.7-8.
6
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicþionar de
simboluri, vol. 2, E-O, ed. cit., p. 95.
7
Ovidiu Ghidirmic, Postfaþã. Carolina Ilica ºi nostalgia
puritãþii originare (Poetica arhetipurilor). În: Carolina Ilica,
Din foc ºi din gheaþã. Col. Hyperion. Serie nouã. [Bucureºti]:
Cartea Româneascã, 2003, p. 190.
8
Theodor Codreanu, O deschidere spre transmodernism.
Prefaþã la volumul Carolina Ilica, Puþin mai mult (55 de
poeme). Bucureºti: Editura Academiei Internaþionale OrientOccident, 2005, p. 14.
9
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicþionar de
simboluri, vol. 3, P-Z, ed. cit., p. 452.
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care trebuie sã fie, concomitent, el însuºi ºi mereu altfel,
ceea ce a reuºit, cu fiecare nou volum, Carolina Ilica”.8
Structurile imaginarului, imaginaþia ºi imaginile poetice
au deseori la Carolina Ilica „nuanþe” ale feminitãþii eului
liric. De cele mai multe ori spaþiul este umplut cu fiinþa
de vis a iubitului multiplicatã prin magia oglinzilor pe
principiul ocularitãþii universale. Poemul Nuanþe din
volumul Iubind în tainã, I Violet (apãrut în 2001), valorificã
încã din titlu una din preocupãrile tipic feminine în satele
tradiþionale: alesul covoarelor, al nuanþelor lânii.
Reproducem acest poem pentru a observa structurarea
confesiunii ºi a imaginarului liric în spaþii ce devin numai
ºi numai ale poeziei, altele decât ale realului: „Am purtat
mereu movuri ca pe un doliu secret / Tot aºteptându-te. /
Am scris pentru tine poeme / cu mult înainte / de-a
te-ntâlni. // Când le-ai citit / recunoscându-te brusc în ele
/ Cum te-ai mai speriat!: / Ca de propria imagine brusc
apãrutã / multiplicatã / ºi aruncatã / De tot atâtea ori / ºi
în mare vitezã / De geamurile unui tren foarte lung
ºuierând / Prin dreptul trenului tãu staþionat / Însã în direcþie
opusã. // Ori ca de propria imagine / rãsturnat repetatã /
tremurãtoare / ºi înecatã / în oglinzile tot mai afunde / ale
mereu altor ape / dar ale aceluiaºi fluviu / Curgând
înstrãinat spre partea / cealaltã a lumii. // Acum / cã
ne-am întâlnit / a devenit cu mult mai fatal / Decât dacã
nu ne-am fi întâlnit niciodatã. // ªi toate vechile mele
poezii de dragoste / Au ajuns doar nuanþele / Unui singur
poem / violet. // Doar perifrazele traductibile / Ale
DORULUI meu / intraductibil.”
Încã din primul vers este introdusã o bacovianã
„nuanþã” a doliului, movul, extrem de semantizatã în opera
poetei; tot nuanþe devin ºi poemele scrise ca variante
ale unui singur text, arhetipal, am zice. Nu e lipsitã de
sugestii psihologice profunde aceastã ancorare finalã în
albia violetului, dupã ce atâtea ºi atâtea poeme ale
începuturilor dãduserã un statut preferenþial culorilor tari:
verdele, roºul, auriul. Cromatismul violetului (culoare
obþinutã din amestecul roºului cu albastrul) implicã ºi
„echilibrul între pãmânt ºi cer, simþire ºi spirit, patimã ºi
inteligenþã, iubire ºi înþelepciune”9. Violetul e culoarea
patimilor cristice (lucru pe care o poetã cu un extraordinar
simþ al sacralitãþii nu se poate sã nu-l ºtie), a ascultãrii
ºi supunerii, a morþii ca trecere. Am spune, finalmente,
cã e culoarea înþelegerii, un simbol mortuar care se
bazeazã pe o strategie de amânare a morþii, mereu
prezente, uºor de atins, pe negândite, reluatã de „oglinzile
tot mai afunde / ale mereu altor ape / dar ale aceluiaºi
fluviu / Curgând înstrãinat spre partea / cealaltã a lumii.”
De notat cuvântul DORULUI – scris cu majuscule – ºi
sentimentul extrem de modern cu care Carolina Ilica îºi
încheie poezia: acela cã scrie mereu un „singur poem
violet”, astfel cã opera sa poeticã are o integralitate
organicã în care toate simbolurile, temele, motivele,
sentimentele, stãrile sunt prezente într-o semantizare
impecabilã ºi o sintaxã armonioasã.
Iluminatã iniþial de flãcãrile panerotismului, care se
prelungesc pânã sub geana Cãii Lactee, cãlãtoria eului
liric se sfârºeºte în spaþiile visului din care scrisul
salveazã fragmente ce vor învinge timpul: „Cele mai
frumoase poeme / Nu le-am scris (încã). / Doar le-am

SAECULUM 1/2009

eseu

Dumitru V
elea
Velea

MARIANA ZAVATI GARDNER – POETA
CÃLÃTORIEI

PRO

Existã pentru un scriitor o operã, poate chiar un poem
sau vers în care se adunã totul, un centru spre care forþe
misterioase strâng laolaltã pãrþile, numai cã acesta le
strânge fãrã sã închidã, lãsând lumina sã le infuzeze, le
pãtrunde cu energie geneticã ºi le dezvoltã dupã mãsura
proprie. „Nici un copac nu creºte pânã la cer”, zice
Eminescu, gândindu-se la mãsura cuprinsã în punctul
de origine a tot ce este creaþie. Uneori, pentru un creator
aceastã operã poate sã nici nu existe, absenþa ºi exigenþele ei fiind cu atât mai tulburãtoare. Pentru Mariana
Zavati Gardner aceastã operã este Travellers / Cãlãtori
(Criterion Publishing, Norcross, GA, USA, 2001), un
volum de poeme bilingv englezã-românã. De aici pornesc
energiile ºi cãlãtoriile sale unice de instituire sau explorare
a spaþiilor poetice, spre acesta privesc exigenþele estetice
ºi cele de ontologie simbolicã. Iar pe acest traseu ºi
multiplicate cãlãtorii poeta se surprinde continuu cu
conºtiinþa sfâºiatã.
Mariana Zavati Gardner se naºte la 20 ianuarie 1952
la Bacãu. Este fiica profesorului de chimie, fost colonel
de artilerie (r), Constantin Zavati, ºi a farmacistei, Iulia
Bucur Zavati. Face studiile Liceului Internat de fete „Vasile
Alecsandri” din Bacãu ºi studiazã englezã-francezã la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi. Absolvã ca
Master of Science in Philology (MSc.). Urmeazã cursuri
post-universitare la Universitatea din Bucureºti, 19771978; Essex Institute of Higher Education UK, 1982, 1083,
1986; University of Leeds UK, 1986-1987; Goethe Institut
Rosenheim – Germania, 1991; L’ecole Normale Superieure
Auxerre – Franþa, 1991, ºi Regent’s College London UK,
1992. Predã englezã la Iaºi ºi Bacãu, apoi, latinã,
francezã, germanã, spaniolã ºi italianã la licee din
comitetele Essex ºi Norfolk din Anglia. Adaugã culturii
europene cercetarea pe viu a altor culturi prin excursii de
documentare în Africa, America de Nord, Asia ºi Australia, organizate de soþ, John Edward Gardner, Fellow of
the Royal Geographical Society, 1980-2007. De la debutul
din 1967, publicã poeme în 72 de antologii ºi 16 volume;
prozã (povestiri, jurnale, roman) în reviste ºi cãrþi; criticã
literarã ºi numeroase traduceri din literatura românã în
englezã ºi invers. ªi volumele sale de versuri sunt
publicate bilingv. Creaþia sa este o interfaþã între literatura
românã ºi cea englezã.
Date din aceastã sumarã expunere a formãrii spirituale
ºi a culturii sale se regãsesc sublimate spre temeiurile
operei. Rãsunet de fiinþã cu cãlãtorii ºi porþi între pãmânt
ºi cer, din Eminescu; amurguri ºi înserãri cu destrãmãri
de fiinþã ºi refaceri, din Bacovia ºi Trakl; înþelesuri
translucide cã tot ceea ce este sensibil ºi vremelnic este
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un simbol al ideii ºi divinului, din Goethe ºi Hegel. Din
experienþa vie: sciziunea dintre o culturã originarã ºi alta
suprapusã, dintre cea din aurora simbolicã a lumii ºi cea
a destrucþiei istorice, deseori cu determinãri ideologice –
sunt alte date ce se strâng ºi lumineazã o fracturã ontologicã a lumii ºi o sfâºiere a conºtiinþei poetei. Ele sunt
proprii celui ce se înscrie pe cale cãutând integralitatea.
Volumul Travellers / Cãlãtori cuprinde in nuce multiple sensuri ale cãlãtoriei ºi ale omului cãlãtor, aºezate
antinomic. Unde ºi încotro merg cãlãtorii Marianei Zavati
Gardner? Spre o regãsire de sine, unii; spre o rãtãcire de
sine, alþii. Unde ºi încotro cãlãtoreºte lumea cu oameni
cu tot? O parte spre integralitate; o parte spre destrucþie.
Unii au nevoie de corãbii ºi mãri, de bidivii ºi magici
potcovari; alþii de vehicule luxoase, sunt „fãrã identitate”,
participanþi la „jocul întâmplãrii”.
Lumea se prezintã în multe sciziuni ontice ºi diverse
cãlãtorii ale omului ºi divinitãþii, cãci se vãd, uneori, ºi
cãlãtoriile acesteia spre om. Pentru poetã, lumea naturalã
îºi respectã ciclicitatea, accentele cãzând pe partea finalã,
de închidere a ciclului: între anotimpuri, pe toamnã; privitor la zi, pe amurg. „Ziua se pierde… Anotimpul se isprãveºte…” (ªoapte, p. 11). În plan secund sunt celelalte,
explozia primãverii ºi luminozitatea verii. „La galop iepe
povestesc despre / Primãvara tãmâiatã în depãrtare. /
Scãldarea bucuriei a aburit ferestre / În contemplaþia
trenului din zare. / Auzeam galopul florilor tinere / Mireasma cojii de copac în strãmutare…” (Al primãverii dans,
p. 27). Cãlãtoria este ºi ea ciclicã, însoþitã, deseori, de
insesizabile semnale ale conexiunii cu cea umanã. Simþul
de observaþie al poetei iese în faþã. Existenþa umanã se
desface într-o parte înscrisã în ciclicitatea natural-divinã,
de participare a omului la desãvârºirea lumii, dupã sensul
prim ºi ontic dat acestuia, ºi o parte alunecatã în destrucþia istoricã, tot mai îndepãrtatã de fiinþã ºi adevãr, cuprinsã
de uitarea acestora ºi de forþe ce par a depãºi omul.
Prima parte urmeazã o cale pe care omul se integreazã
lumii ºi divinitãþii, se poate spune cã atinge veºnicia. „Pe
ceruri strãmoºii mei stau în rãdvane / Se strãmutã nourii
în culorile curcubeului / Încerc sã-mi împlinesc cercul /
Sã nãzuiesc spre spaþii cereºti / O tresãrire numai poate
fi trecutul // S-ar contopi ziua cu noaptea / N-ar mai dãinui
anotimpuri / La pãmânt mi-ar fi tinereþea / Ca ceara s-ar
topi trecutul / …voi trece în rãdvan pe ceruri.” (Cerc
împlinit, p. 45). A doua parte, a omului fãrã sens ontic ºi
afectatã chiar de „circumferinþa ciclului vieþii” (Îndoialã,
p. 83), se prezintã ca reprezentare, sub chip de carnaval,
ca joc de mãºti schimbate arbitrar ºi la întâmplare, fãrã
sã se reþinã din acesta sensul profund, de primenire, de
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nãzuinþei „spre veºnica tinereþe”, pentru a se deschide
marii cãlãtorii a sufletului. Se percepe o fenomenologie a
acestei cãlãtorii. Nu-i omul doar o metaforã, în sensul
cel mai plin al cuvântului!? Cãlãtoria, trecerea lui „dincolo”,
spre origine ºi patria divinã, se face printr-un purtãtor,
printr-o corabie de salvare a sufletului, cum este numitã
biserica. Dar nu sufletul este purtat de un vehicul, ca la
platonicieni, ci el este corabia care duce omul, „Sufletul
e luntre”, zice Mariana Zavati Gardner, Unul pe altul se
cuprinde, unul pe altul se locuieºte, dar sufletul poartã
omul în cãlãtorie. Cu înãlþãri ºi cãderi, cu sfâºieri ºi
reîntregiri, cu pierderi ºi recuperãri, cu peripeþii cu tot.
Poeta precizeazã: „Sufletul e luntre pribeagã / Pânze orientate spre uragane ºi mãri” (O nouã tapiserie, p. 77).
Cãlãtoria aceasta a omului ºi a sufletului este o pribegie,
dar este orientatã spre confruntare, spre o continuã luptã
ºi o aºteptatã pace, pentru ajungerea omului într-un
anumit loc, sã se transforme din cãlãtor în pelerin. De
aceea ºi numai prin aceasta, corabia-suflet trebuie sã
treacã dincolo de confruntare, dincolo de om ºi „dincolo
de suflete”. Sufletul este corabie ºi purtãtor de suflet,
dar, numai prin confruntarea orientatã „spre uragane ºi
mãri”, învinge pribegia ºi depãºeºte chiar sufletul purtat.
Corabia se identificã cu sufletul, dar îl ºi poartã, îl preia
dar îl ºi neagã, ca în finalul cãlãtoriei, sã ajungã sã fie
locul drepþilor, patria proprie ºi divinã. „Corãbiile trec
dincolo de suflete / Patruzeci de zile sã se-nalþe /
Cãlãtorie-n lumea drepþilor” (Patruzeci de zile, p. 103).
Foarte aproape de viziunea poetei este interpretarea datã
de Heidegger acelui vers genetic al poeziei lui Trakl,
„Ceva strãin este sufletul pe acest pãmânt”, numai cã în
cazul Marianei Zavati Gardner se întrevede mai clar un
sens christic. De-ar fi ºi numai disocierea între cele douã
ipostaze ale omului, de cãlãtor ºi pelerin!
Dar în ce consistã pribegia orientatã, confruntarea ºi
depãºirea sufletului?
Din lumea de „Efemerã contemplare în oglindã” (Lucru
de mirare, p. 73), omul cu creaþie cu tot se retrage pentru
a se împlini, se închide ca un cerc pentru a se deschide,
pentru a deschide ciclicitatea naturalã. „Poemul meu e
ºoapta muribundã la Bâlci / Contenind mireasma fructelor
coapte.” (Potcovarul magic, p. 9). Omul care sãlãºluieºte
în ordinea naturalã, dar ºi în cea divinã, trebuie mai întâi
sã pribegeascã pentru a reuºi sã se orienteze în cãutare.
ªi poetul trãieºte, mai întâi, sentimentul rãtãcitorului. „Sunt
rãtãcitorul ce se hrãneºte cu vorbe / Sunt rãtãcitorul ce
se-odihneºte-n furtuni / Sunt rãtãcitorul fãrã bogãþii / Sunt
rãtãcitorul fãrã þipãt / De mult am uitat sã hohotesc ºi sã
fac gãlãgie / Visez ºi-n suflet îmi pãstrez accentul.”
(Rãtãcitorul, p. 121). (Accentul – semn distinctiv pentru
reîntoarcere.) Acest sentiment aminteºte de Drumul vieþii
(sau Nebunul), de pe faþa exterioarã a panourilor laterale
ale tripticului Carul cu fân (1500-1502) al lui Hieronymus
Bosch, care închide primul ciclu al operei sale, al vanitãþilor. Se dezavueazã goliciunea pasiunilor umane ºi
denaturarea moralã a omului. Nebunul este sãracul
rãtãcind prin lume ca un crucificat, împins la marginea
ei, dar care ºtie despre aceasta mai mult decât ceilalþi.
Trist ºi îmbãtrânit, calcã pe o cãrãruie îngustã spre un
podeþ, pe partea stângã cu viciile omeneºti, jaf ºi
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mori ºi învie, ci doar cel degradat, de bâlci. O lume din
care s-a retras prezenþa, dând impresia „cã totul e pe
dos”, o lume doar „oglinditã”, ce abia „reînvie calea iubiþilor
cea oglinditã ”, ca sã folosim metafora poetei, de
reverberaþie platonianã. „Timpul e Maestru Bãtrân / Vechi
Custode al Echilibrului / Azi se odihneºte trecutul / Se
afundã potecile / Bãtrânul Maestru chefuieºte / Oglinzile
umbresc pãmântul.”, o lume în care potecile s-au strãmutat
ºi „Drumurile izgonesc pe cei marcaþi de soartã.” (Venetice
târguri, p. 41). Sau într-un limbaj la zi: „M-am trezit dintr-un
vis abundent / O lume programatã într-un numãr de forme”
(M-am trezit, p. 61). Aceastã lume a ajuns suficientã sieºi
prin continua participare a tuturora ºi a fiecãruia în parte
la destrucþie ºi la zgomotoasa pustietate lãuntricã.
„Muzicanþi nupþiali þes valuri / În tãcute pãduri de pini”
(Muzicanþi nupþiali, p. 105); „Dansatorii interpreteazã la
vremea fluxului” (Întoarcerea acasã, p. 67), o lume în
care „Întârziaþi sunt mereu spectatorii”. Elemente ale
acesteia: „Ruleta…joc al întâmplãrii”; „birouri ºi jilþuri cu
iniþiale”; mãºti ce se amuzã la carnaval ºi „voioase /
Marionete ºi armãsari fãcuþi din marmurã”, înlocuitori ºi
implanturi: „Se ºtie unde suntem / Implanturi pe animale
de casã, / Implanturi pe oameni.” (Se ºtie, p. 97). Din
interstiþiile acestei lumi rãzbate ecoul unei prãpastii
adâncitã în social: dintre „oamenii amãrâþi” ºi „oamenii
veseli” („Oamenii amãrâþi nu au lacrimi / Fãrã adãpost ei
rãtãcesc pe strãzi / Desfundate ºi fãrã de nume / Oamenii
mâhniþi zac acolo / Tãcuþi ºi tainici în necazuri // Oamenii
veseli se întâlnesc cu / Oamenii bine-dispuºi, cu amintiri
/ Senine când orizontul / Atinge slava cerului ºi hotãrãºte
/ Legile privind oamenii amãrâþi de acolo”, A lor cimiliturã,
p. 35); dintre „copiii sãraci”, la care nu soseºte niciodatã
Moº Crãciun, ºi cei din „marile saloane”, cãrora le lasã
daruri „în grãmezi”; ori de acutizarea sentimentului cã
„nu eºti la fel ca noi”, din cauza accentului „venetic”. În
acest context, al infinitãþii proaste ºi al coliziunilor, ºi
metafora hegelianã, a covorului istoric, ajunge o continuã
ºi nouã tapiserie, adicã o lucrãturã alegoric împodobitoare.
(O nouã tapiserie, p. 77).
Aidoma omului fãrã sens ontic rãmâne ºi cãlãtoria,
un perpetuum mobile doar cu cãlãtori: „În zori înghesuiala
noii zile renaºte / Blocaþi în vehicule, cãlãtorii devin
menestreli / Rãsplatã ºi zãdãrnicie: oglinda retrovizoare,
semnal, manevrã / Pornesc brusc ºi se opresc în arºiþa
absurdã sau / În nesfârºita ploaie… muzica, ºtiri ºi
descântec // Prinºi în capcanã, cãlãtorii au voci reci /
Privirea insistentã la eºapament ºi spre ceruri / Gâfâind,
se apleacã la geamul portierelor încuiate / Neînsemnate
lucruri ei au înainte când pun milele la socotealã /
Nãdejdea e pe undeva pe acolo, plutind, la prima luminã
sã o atingã.” (Cãlãtori, p. 39).
Dincolo de aceastã cãlãtorie fãrã sens, chiar de cea
a ciclicitãþii naturale, al cãrei soroc nu este decât
„împlinirea falsã a anotimpurilor”, a timpului rotitor, existã
ºi nu trebuie întrerupt „ritmul zidirii” proprii, adicã al timpului
rostitor, ca sã zicem împreunã cu Constantin Noica.
Fiindcã numai „schimbarea la faþã a incantaþiei” omului
poate sã apere ºi „învierea grãdinii”, ambele fiind ceea
ce poeta numeºte „cãlãtoria simþirii”. Însã omul trebuie
sã se desprindã din acest „cerc strâmt” al simþirii, al
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distracþie, iar pe partea dreaptã cu imaginea efemeritãþii,
oase descãrnate cu pãsãri hulpave, apãrându-se cu un
toiag de câinele parcã deranjat, din care se vede
agresivitatea rãului. Trecând peste ciclurile luxuriilor ºi
ale ispitelor, se gãseºte, rimând, Fiul risipitor (1510), fiul
prea încercat ºi reîntors acasã, spre originea de jos ºi de
sus. S-a întors în ograda ce pare indiferentã, cãzutã în
cele mai materiale preocupãri, dar în care câinele urmãritor
este speriat. Fiul risipitor, cu privirea întoarsã în sine, se
aflã între douã priviri: a Tatãlui, urmãrindu-l din cadrul
ferestrei, ºi cea deschisã cât cerul a unei vaci din staul,
care cândva protejase pe Fiul nãscut. De atunci ºi acum,
pe Fiul din fiecare Fiu risipitor al Tatãlui. Pãsãrilor de pe
oasele descãrnate, din lucrarea anterioarã, le rãspunde
acum, din coroana pomului, Pasãrea Minervei, a sufletului
– cãci ea anunþã când trebuie sã plece, de la amurg în
zori. Pasãrea, numai privire, îl anunþã pe Fiul reîntors,
chiar de deasupra creºtetului, din coroana pomului, a axei
ºi a cãlãtoriei lumii. Se încheie iniþierea pe aceastã cale
christicã, cu rãtãciri ºi confruntãri, cu risipiri ºi regãsiri,
de la dezordinea profanã la expresia liturgicã a vieþii, mort
a fost ºi a înviat, i se rãspunde de tatãl fiului rãmas în ale
ogrãzii treburi.
Prin aceastã comparaþie, putem încheia cã omul ºi
poetul, în viziunea Marianei Zavati Gardner, se aflã pe
cale, rãtãcitor ºi risipitor, cãutând încercãrile ºi biruindule, pentru a ajunge la pãrãsirea de sine, „am pãrãsit cheile
în broasca de odinioarã”, ºi a se deschide trecerii dincolo
de sine ºi suflet. Calea ºi preschimbarea urmeazã, mai
spune poeta, de la trufia de a sãpa „o trecere de crezuri
fremãtãtoare” (Trecere prin nouri, p. 19), la smerenia
dezlegãrii, „Prin ceruri sap sã aflu dezlegare”. (În tãcere,
p. 21).
De la acest preaplin de sensuri, ce izvorãsc din cartea
Travellers / Cãlãtori, nu e de mirare cã se degajã impulsuri
genetice ºi determinãri poematice.
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II. Cu cartea Pilgrims / Pelerini (Ed. Napoca Star, 2002)
cãlãtoria omului ºi a poetei înainteazã, antinomic faþã de
prezent, prin „lumea micã”, spre candoarea copilãriei, spre
locul de origine, spre casã ºi mamã. Pentru ea, perechea
de pãrinþi are în spate, cu mult mai prezentã, pe cea de
bunici; ºi mai înapoi, lanþul fiinþei duce la acel „hotar de
vremi”, unde „douã fete foarte bãtrâne” – firesc, în ordinea
simbolicã – , asigurã substanþa vieþii. Pe aceastã cale,
temeiul vieþii ºi veºnicia îºi pot avea izvorul chiar în cel
mai firav ºi firesc lucru din prezent, neînsemnat ºi
batjocorit. În cazul de faþã, într-o zeamã de borº .
Divinitatea se ascunde mai întotdeauna în lucrurile ce
par de nimic! Poemul Vindeau bãtrânele borº, de o
coerenþã simbolicã fãrã seamãn, contureazã o geografie
a transcendentului care coboarã în imanent ºi descrie
cãlãtoria copilei cu „misterioasa zeamã” de la Surorile
Manole, coborând pe marginea pârâului Negel, cântând
ºi sorbind din borº – înjumãtãþindu-l –, pânã la casa pe-al
cãrei prag bunica o aºteaptã. Traseu, nume þin de
simbolic ºi mitic, acesta din urmã având ºi o aurã creºtinã.
„Miresme de borº acru / Misterioasã zeamã adaugã
bunica / Ciorbei… borº nebulos… îl cumpãram / De la
Surorile Manole, douã fete foarte bãtrâne / Aflate la hotar
de vremi; sorocite veºnic / Sã parã de demult… aveau
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grãdinã desãvârºitã / În casã, o vitrinã etala amintiri
preþuite / Rugam… apoi, îngãduinþã sã privesc / Clipa se
consuma, coboram pe nesfârºita / Cãrãruie, murmurând
un cântec, grãdina lor / Mãrginea pârâul Negel care alerga
povârniºul / Soarele se zvârcolea deasupra lumii, eu
atacam / Drumeagul fãrã grabã… sorbeam cu întreruperi
/ Din poþiunea vrãjitã; zeama nebuloasã de borº; / Pe
sfârºite-mi era cãutarea, în prag, bunica, / Pe treptelenalte-ale casei, privea cu rãbdare ºi / Îngãduinþã eternã
la sticla pe jumãtate golitã / Simt încã mireasma ºi gustul
acru de borº.” (p. 11). Dacã viaþa (mea) curge uitând
izvorul, cum se cãina tânãrul Eminescu, tocmai reamintirea izvorului dã consistenþã apelor vieþii ºi înseamnã o
cãlãtorie dinspre izvor a izvorului vieþii spre viaþã. Altfel,
viaþa este acoperitã de uitarea fiinþei de cãtre prezentul
inconsistent ºi tot mai zgomotos.
Casa celor „douã fete foarte bãtrâne” este situatã nu
doar undeva mai sus, ci la „hotar de vremi”, din care se
pare curge ºi „pârâul Negel” împreunã cu cãrãruia pe lângã
„grãdina desãvârºitã” a acestora. În lãuntrul casei se aflã
o vitrinã care etaleazã „amintiri preþuite” ºi care fascineazã
privirea copilei. Ceea ce înseamnã cã înapoia acestei
case se aflã o alta, în cealaltã vreme, de dincolo de hotar,
a unor pãrinþi „preþuiþi”, cum lasã sã se înþeleagã amintirile.
Numai prin rugã i se îngãduie copilei sã priveascã vitrina, ºi doar o clipã. Dincoace, la capãtul cãrãruii, care
se dezvãluie ºi ca o cale de iniþiere, poeta o ºi numeºte
„cãutare”, se aflã ca un corelat – descendent – casa
bunicii, care ºi ea presupune o vechime ce curge înapoi.
Casa mamei este de fapt casa unde locuieºte mama
mamei. Ea se aflã în vale, dar cu trepte înalte. Este
împrejmuitã ºi ea precum cea de sus, dar, de data
aceasta, acoperitã de revãrsarea graþiei divine, de o „livadã
binecuvântatã de cireºi pârguiþi / Mângâind Cerurile”. Este
un centru ca orice loc care comunicã cu transcendentul
ºi-n care omului i se prelinge luminã pe frunte. De la ea,
duc drumuri cãtre lume.
Numai cã prezentul sfarmã acest centru ºi rupe lanþul
fiinþei ºi ceea ce a fost atins de graþie divinã reînvie, ca
amintire, în poezie, în poemele cãrþii Pilgrims / Pelerini.
Casa mamei, distrusã, se preschimbã în ranã. O fracturã
ontologicã ºi o dramã personalã trec determinãri genetice
acestor poeme. Din fãpturã binecuvântatã, omul devine,
la început, un cãlãtor prin deºertãciune, în inima cãruia
sunt afundate bãtrâne rãni. „În inima-mi sunt afundate
rãni bãtrâne / Ca-naintea unei îmbrãþiºãri, cireºi ºi-un dor
fierbinte / O casã tihnitã în drum spre gara oraºului, /
Apoi, în drum cãtre lume… / Cu o livadã binecuvântatã
de cireºi pârguiþi / Mângâind Cerurile înainte de hãrþuire,
apoi selectare (…) acoperiºul cu hornuri, cãrãmizile
mândre / Cu tencuialã în ton de lumini, cu forme distincte
/ Uºi ºi ferestre din lemn vechi de stejar… DISTRUSE…
/ În vreme de pace, în arºiþa verii, cu o singurã loviturã
de tanc…/ Pe acea vreme fu o ploaie fermecatã de-nlãcrimate cireºe / Înainte ca nevolnicia betonului sã domine…
înainte de încheiere… / Casa mamei… intens îºi aflã
zidire în al meu suflet / Atâta deºertãciune înainte de
prãbuºire… apoi, noi buncãre…” (Casa mamei, p. 5).
Lumea prezentã, fãrã casã ºi vatrã, fãrã ocrotire ºi
binecuvântare, nu mai este o „lume”. „În þarina-mpietritã,
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lumii este, în sensul cel mai firesc, al oricãrei perechi
omeneºti, al acelor cãlãtori din moarte în viaþã. „…bunicul
udã veºnic grãdina, dar din Ceruri / Duhu-i se împreunã
cu petalele de flori ºi cu pãmântul / Este tufã de ienupãr,
umbreºte piatra de mormânt / A bunicii, în cimitirul de
þarã, dincolo de calea feratã / Tufa de ienupãr creºte lângã
crucea sa de lemn.”(La umbra de ienupãr, p. 33).
Pe aceastã cale, ºi numai, binecuvântaþii schimbã
condiþia de cãlãtor în cea de pelerin ºi lumea îºi capãtã
integralitatea.
III. La deschiderea cãtre „lumea cea mare”, la început
exterior, Mariana Zavati Gardner executã, începând din
1980, excursii de documentare în Africa, America de Nord,
Asia ºi Australia (organizate de soþul John Edward
PRO

o sfârleazã / Lãzi de gunoi, multe pisici azi fãrã vlagã /
Fãrã de casã, câini costelivi fãr-de stãpân / Multe
buncãre… beton încins (…) ierburi calcinate, fãrã melci /
Fãrã nimfe care sã atingã exuberante trãiri / Se ofileºte
tot…” (Plopul tremurãtor sãdit de tata, p. 7). Lipsitã de
centru, aceasta alunecã în halucinante determinãri: „O
lume prinsã-n laþ de halucinante sites / De sisteme alese
unde armonii zornãitoare / Sunt de-a pururi neafiliate; veºti
în format / De joc propus de specialiºti de baºtinã / Pe
site-uri mondiale arhive de muzicã / Nici caldã, nici rece…
cool…” (Odihna de dupã prânz, p. 9). Omul, „ascultãtor
sau explorator”, este pelerin prin infinite virtualitãþi:
„…pretinde / Sã fi înþeles adevãrul despre meºteºugul
artistic / Sfere accesibile, pãreri la nimerealã, glasuri
stinghere, / Cu o singurã voce, nestingherite relaþii,
rezerva automatã / Neamuri virtuale plutesc cu mijloace
sau egoiste intenþii / Cârmuie ceea ce va fi într-un viitor…”.
În fine, poeta pune sub lupã prezentul „virusat” ºi „corect”:
„Mãºti ºi voci pregãtesc / Zaiafetul fãpturilor chinuite /
Înstrãinate de încercãri trecãtoare / Decade trec… case
demolate… / Mândre biserici divine nu reînvie… / Sforãie
moºtenita nimicire / Ale moºiei bogãþii tocate; / Bani noi
renãscocesc o extravagantã / Ordine nouã, cu vile uriaºe
hotãrnicite / Cu ziduri înalte sã excludã a sãrãciei culori /
Vile ºi nevoiaºi…” (Totul corect? p. 37).
Dar drumul acela sacru trebuie refãcut, cel puþin prin
rememorare ºi poematic, cãci poeta – ca orice om – poartã
în sine jumãtate din „poþiunea vrãjitã”. Ca printr-o violã
din pictura religioasã, de diferenþã de nivel ontic, prin care
divinul se relevã ºi infuzeazã lumea, Mariana Zavati
Gardner lasã copilãria binecuvântatã, înfãºuratã în „rãni
bãtrâne”, cum i-a fost dat sã fie zi dupã zi pânã la „ordinea
cea nouã / A noilor jupâni”, sã nãvãleascã în spaþiul
prezentului. Dacã prin acea violã, divinul infuzeazã lumea
de substanþã, de realitate ºi fiinþã, aici prezentul se
disolueazã, o realitate mai mult sau mai puþin simbolicã
rãmânându-i doar poeziei. Poate de aceea, ºi nu numai,
poeme de descripþie epicã poartã cu sine ascunse
elemente simbolice. O întinsã plasã epicã – poeta posedã
un deosebit simþ al observaþiei – este susþinutã de noduri
simbolice. Imaginea casa mamei este urmatã imediat de
cea a arborelui, a „plopului tremurãtor sãdit de tata” – dar
care nu mai este, fiindcã „un rival i-a sculptat un inel
trãdãtor pe la mijloc”; pe vârful lui mai tânguindu-se ca
un bocet „îmbãtrânita cioarã”, ca ºi cum ar încerca sã
reînvie „Întâmplãrile Sfântului Francisco d’Assisi”. Lumii
binecuvântate i se adaugã livada cu stupi ºi albine, cu
topografie cunoscutã de orice vieþuitoare, cu pomi ºi viþãde-vie privitã de copilã eminescian cum creºte – dar care
nu mai este. Bunicul – ºi el „Alunecã… þeasta chealãnþepenitã-n bordurã”. Cele douã bãtrâne, spãlãtoreasa
Maria, care „nu stãpânea nimic, numai buna credinþã”, ºi
Bãtrâna cusãtoreasã, „cu glas de copil”, s-au petrecut.
ªi bunica se înscrie pe „Un drum de patruzeci de zile
cãtre Ceruri”, cât face sufletul de la desprindere pânã la
înãlþare. Ca imagine simbolicã, la mormântul bunicului, o
tufã de ienupãr lasã ocrotitoare umbrã peste mormântul
bunicii. O îmbrãþiºare, o înãlþare! Acest firav arbust, foarte
ramificat ºi cu frunze totdeauna verzi, cu fructe negrealbãstrui, amintind de pãmânt ºi cer, spune cã arborele
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Gardner, Fellow of the Royal Geographical Society),
cãlãtorii pentru a vedea cum se reflectã imagina omului
european în aceste zone ºi ce se aflã în spatele acesteia.
Nu este vorba de cãlãtorii în lumea ce o percepem ca a
prezentului, ci în lumea prezentã a unui trecut imemorial.
A trecutului ce persistã ca prezent, care insistã – pentru
cei ce pot sã vadã – sã fie chiar mãsura ontologicã a
prezentului.
Lumii perceputã ca amintire ºi întoarcere spre origine,
din cartea Pilgrims / Pelerini, i se adaugã rezonator cãlãtoria spre lumea cotidian-magicã, din cartea Bequests /
Moºteniri (Ed. Etnograf, 2003, Cluj-Napoca), unde copleºitoare sunt infinitatea duratei, magia existenþei ºi, mai ales,
analogiile simbolice. Iarãºi antinomic, poeta vede, pe
deasupra acesteia, ameninþãtorul nor al timpului fãrã de
timp al epocii prezente ºi al omului occidental. De pe o
lume cu oameni ce calcã cu un picior în veºnicie, încearcã
sã ridice cu degete trandafirii, cum zicea vãzãtorul Homer,
vãlul prea greu al prezentului, þesut din durata fãrâmiþatã
în zile ºi ore. Aici oamenii sunt, fãrã sã o ºtie, dintotdeauna. Bãtrânii sunt de o demnitate aidoma muntelui,
calmi ºi înþelepþii cu aurã de sfinþi. Cine îi sesizeazã ºi îi
vede se aflã pe calea cãutãrii de sine, scufundat în
meandrele dramei recuperãrii sale. Un sentiment de
incompletitudine pune stãpânire pe sine ºi nu-l slãbeºte
pe cale. Metaforic, am putea zice cã este al frunzei dar
ºi al fructului cãzute la rãdãcina marelui arbore al
umanitãþii.
Lumea aceasta se miºcã în planul afectelor ºi al
simbolurilor vii, mãrturiseºte despre o realitate simbolicã.
O lume, unde partea vizibilã dã semne despre cea
spiritualã, unde omul cutreierã – este cãlãtor ºi pelerin în
acelaºi timp – spre un luminiº de simboluri. Vizibilul este
partea simbolicã a lumii spirituale. Inclusiv omul. Cãtre o
asemenea viziune avansase Goethe, la rãscrucea culturii
europene. Rãsunete ale acesteia rãzbat în poemele
Marianei Zavati Gardner. Poeta cãlãtoreºte spre zone ale
acestei lumi ºi, uimitã ºi fascinatã, încearcã sã descrie
sau sã consemneze întâmplãri ºi situaþii, comportamente
ºi obiceiuri, fãrã sã le tulbure misterul ºi fiinþa simbolicului.
Am spus „încearcã” fiindcã aici ontologia simbolicã
cheamã o exigenþã a prezenþei pe care omul civilizat al
zilelor noastre a golit-o de sens, o exigenþã a prezenþei
precum o presupune, metaforic spus, legãtura dintre ADN,
aceastã „cauzã formalã”, ºi fãptura purtãtoare. Lumea
este o fiinþã simbolicã. Orice fãrâme de realitate, cu
vãzute ºi nevãzute legãturi între ele, poartã cu sine
simbolicitate. Omul se aflã cu ele în înþelegere,
cunoaºterea sa este interioarã lumii ºi mai ales, prin
ºamani, vindecãtoare ºi integratoare. Despre aceºtia un
op de sintezã a realizat, la jumãtatea secolului trecut,
Mircea Eliade, ªamanismul ºi tehnicile arhaice ale
extazului. Din perspectiva noastrã, surprindea istoricul
religiilor, existã o rupturã de nivel ontologic, dar, din
zariºtea respectivei lumi, existã doar o integralitate
ontologicã. Timpul ºi spaþiul, mai ales cauzalitatea, toate
i se supun.
Poeta Mariana Zavati Gardner lasã semne dupã
semne, cum le-a gãsit în cãlãtoriile sale, despre aceastã
lume, unde sãlãºluiesc „PUTERILE DIVINE”. Pãstrãtorul
SAECULUM 1/2009

Salbei are în stãpânire – ºi ºi-o asumã – patru cingãtori
ale lumii. Periodic, una lipseºte, tocmai pentru a obliga
omul cu lumea sa cu tot, cu cea naturalã înþelepþitã, sã
participe la refacerea integralitãþii, la ceea ce C. G. Jung
definea, cuaternitatea divinitãþi. Poemul Bãtrânii înþelepþii
traseazã un crochiu asupra acestei refacerii, rememorãrii:
„ªanþuri… tremurat de frunze… pãstrãtorul Salbei / A
cingãtorilor stãpânire ºi-o asumã… în canion / Cascade
sunt ºi suspendate pietre / Unde zãreºti încruciºarea de
hotare / Sunt patru cingãtori… una lipseºte / Poate cã-i
prin pãduri sau pe creste dãnþuite, / Pe la izvorul vorbãreþ
sau prin copacii înþelepþi / Evidenþa de pe vremuri cere
codri care dãnþuie, / La naºterea de ziuã, bãtrânii înþelepþi
/Au început rememorarea… vãpaia pãcii / De jur
împrejur… stãpânii cingãtorilor / Stânci suspendate…
cascade rãspund în ecou / Chemãrii cocoºului de munte
la Soare-rãsare / Pãstrãtorul Salbei a cingãtorilor stãpânire
ºi-o / asumã.” (p. 10). Bãtrânilor înþelepþi, ºamanilor, care
repun lumea în ordine la moartea fiecãrui om, aducândui spiritul sau nu, li se adaugã meºterul cioplitor, cel cu
care se înþeleg „cum sã facã înãlþarea cea sacrã”.
Împreunã sunt o fiinþã care pot sã întâlneascã „Spiritul
celui rãposat”. Poemul Meºterul cioplitor lasã luminã
asupra unui priveghi, asupra cãlãtoriei ºi a lumii cãlãtoare.
Câteva semne: „Pe plaje cu prielnice maluri / Forme cu
braþele-ntinse / Forme cu braþele-n jos / Cu trãsãturi ca
de om / Cu înfãþiºare de fiarã / Observând cum se trece
o lume.” (p. 12). Poemul Prinzãtorul de vise, descrie
rarefiat, precum umbra norul ce-o poartã, o ºedinþã
ºamanistã pentru vindecarea unui vânãtor suferind, cu
personajele ei implicate în cãlãtorii ºi dezlegãri de forþe
magice, sufletul trebuind sã-i fie readus ºi reintegrat
suferindului, dar ºi ordinei acestei lumi. „Prinzãtorul de
vise pluteºte / Dinspre codrii cãtre ºesuri, / Dinspre faleze
spre nisipuri / Cãtre noroiuri înºelãtoare / Peste munþi
ºuierãtori / Peste albii de ape curgãtoare, / Trece peste
þãrmuri de tainã / Peste somon în fiorduri fãrã voce / În
cãmine dãnþuitori tainici / În Ceruri vraci pricepuþi / Care
dezlãnþuie forþe magice / Deasupra vânãtorului suferind /
Prerii… urmãrind bivoli… Urmãrind elani… urmãrind
caribu, / Urmãrind elani… colibe / Din scoarþa de
mesteacãn meºterite / Stâlpi de totem ºi amulete / De
trib cãpetenii cu magice mãºti / În cerc colier se naºte /
Din cincizeci de sfori // Ocroteºte prinzãtorul de vise /
Ce-a rãmas din noaptea care pãleºte”. (p. 6). ªamanii
„tãmãduiesc suflete pribege.” (O cadrã de gheaþã, p.18);
urmãresc „învãþãturi de tainã”; capteazã „închipuiri” ale
lumii (despre „ursul întunericului”, „despre vulpea care
þipã”) ºi proiecteazã închipuiri (Închipuiri, p. 32). Prin
instrumentul lor, toba – uneori chiar substitut al ºamanului
– reînvie sunetul ºi ritmul ancestral al lumii; ea leagã
anotimpurile ºi închipuirile, sufletul de corp ºi face lumea
ca sã fie un întreg, cu condiþia integrãrii omului în aceasta,
ca prezenþã. „Kinisidotan na? / Bãtutã lângã pãmânturile
azurii / Pricepi acum? Totul înseamnã sã fii acolo.”
(Kinisidotan na? p. 42).
De peste tot, realitatea palpabilã curge în cea magicã.
Lângã o cascadã sunt „cununi de brad ºi pipirig”, scoarþa
arborilor ascunde puteri magice, cununi de cedru „pentru
femeia vraci”, ofrande care sã readucã totul sub cupola
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de animale / Urme de pãsãri / De pazã la intrare / A ursului
þeastã / Cu pene de vultur încondeiatã / Flancatã. /
Întreceri de canoe / Dupã cununie.” (Coliba de mesteacãn,
p. 28). Moartea cheamã simbolul punþii , dar spre
deosebire de puntea mai apropiatã de noi, de pildã cea
persanã, ce se strâmteazã sau se lãrgeºte în funcþie de
faptele trecãtorului, aceasta duce la iezer. ªi una ºi alta
sunt pãzite, cea persanã de Fecioara cu cei doi câini,
cea ducând la iezer este binecuvântatã. „Unde puntea /
Întâlneºte iezer / Nevestele / Pun mocasini, / Rochie de
sãrbãtoare, / Cu panglica / Cu cheotoare rânduitã. / Unde
puntea / Întâlneºte iezer / Bãrbaþii / Pun mocasini, / În
roº-aprins / Cãmãºi cu ºnur de vraci, / Pantaloni de zestre
/ Mocasini din cei noi pentru cleric / Inel din argint cu
peruzea / Inel cu mãrgele / Douã sã se schimbe, / Unde
puntea / Întâlneºte iezer.” („Wanickan!”, p. 30).
Sã ne amintim cã o cãpetenie aºa-numiþilor Taos pueblos, din New Mexico al Americii, pe care îi vizitase Jung,
se numea Ochwiay Biano, adicã Lac de munte, iezer.
Acesta i-a spus cã albii „erau nebuni cu toþii” fiindcã
gândeau „cu capul”, ºi nu cu inima. Jung întrevede aici
înþelesuri despre simbolistica muntelui, a apei, a soarelui
ºi, mai adânc, despre riturile lor tainice, care þin lumea
sã nu cadã, cum ar fi zis Eminescu. Pe aceasta se bizuie
demnitatea ºi calmul lor. Iatã ce-i spune mai departe
cãpetenia cu nume simbolic: „Doar suntem un popor care
locuieºte pe acoperiºul lumii, suntem fiii soarelui-tatã ºi
cu religia noastrã îl ajutãm zilnic pe tatãl nostru sã se
ridice pe cer ºi sã-l strãbatã. Nu facem asta numai pentru
noi, ci pentru întreaga lume. Dacã nu ne mai putem
practica religia, în zece ani soarele nu va mai rãsãri.
Atunci va fi noapte pentru totdeauna.” (C. G. Jung,
Amintiri, vise, reflecþii, Ed. Humanitas, Buc., 2001, p.
259). Ochwiay Biano este fiul soarelui ºi „viaþa lui este
plinã de tâlc cosmogonic, odatã ce-ºi ajutã tatãl – cel ce
menþine tot ce e viaþã – în urcarea ºi coborârea sa zilnicã.”
Un poem al Marianei Zavati Gardner consemneazã chiar
acest fundamental tâlc. „Al bunicii pe veci ochi protector
/ Trecea Soarele de-a curmeziºul Cerului / Radia bunica…
/ Soarele ajungea la soare-apune… / Soarele era la soarerãsare… / Al bunicului pe veci ochi protector / Trecea
Luna de-a curmeziºul Cerului / Cerc de lunã-plinã / Spartã
în bucãþi…/ În lumea de dincolo deschisã… / Ai bunicilor
pe veci ochi protectori / De-a Cerului curmeziº… /
Nelãmurite luciri… / Pe veci ochi protectori…” (Pe veci
ochi protectori, p. 16).
Comparând cu civilizaþia noastrã, Jung descoperã „de
fapt cât de sãrãciþi suntem ºi cât de jos am ajuns.”
Îndepãrtaþi de aceastã lume miticã ºi simbolicã, nu mai
suntem îndreptãþiþi „sã ne considerãm la noi acasã”. Sã
ne amintim cã „a ne simþi acasã în aceastã lume” era
funcþia filosofiei ºi dupã Hegel. Un mod consolator al
omului de a privi lumea, în adânc religios ºi poematic,
cãruia îi corespunde o realitate simbolicã. Spirite sfâºiate,
trãind drama precaritãþii omului, a omului alunecat din
lumea sa, îºi întind antenele spre aceastã realitate, mai
întâi în exterior, ca apoi, interior, sã se scufunde poate în
milenarul Sine.
Poeta Mariana Zavati Gardner se aflã în cãlãtorie
împreunã cu acestea.
PRO

puterilor divine. „Retrase în mijlocul pãdurii / Pãrãsiþi…
gãsiþi de PUTERILE DIVINE / Douã fãpturi… / Doi
bãrbaþi… / Douã femei… / Doi copilandri… / Într-o canoe… / Gata sã meargã la pescuit… / Canoe fãcute din
nuiele fermecate… / În bunele timpuri ale anotimpului
torid / Sãrbãtoarea straºnicei dãnþuiri a soarelui pe câmpuri
/ Canoe lãsate ofrande ºi descântec / PUTERILE DIVINE sunt acolo sã împace…” (Chipuri, p. 22). Nu altfel
descrie ºi Aniþa Nandriº-Cudla, bucovineanca din Mahala,
deportatã împreunã cu cei trei copii ai sãi în Siberia,
practicile funerare la „tuzmiþi”: „Dacã muria cineva din
familia lor (…) puniau totul ce aviau lângã el, îl puniau pe
o „nartã”, adicã pe o sanie, îl duciau departe pe tundrã ºi
îl lãsau acolo. ªi în locul celui care a murit fãciau o pãpuºã
din bulendre ºi de câte ori sã puniau la masã puniau
pãpuºia ceia în rând cu ei la masã. Aºa o pãstrau un an
de zile…” (20 de ani în Siberia, Ed. Humanitas, Buc.,
1991, Buc., p. 134). Un mit al vânãtorii se deschide întro lume iniþiaticã ºi iniþiatoare: „La gura apei curgãtoare /
Canoe pitite se pun laolaltã / Strãvechi locuri de vânãtoare
/ Cãi bãtute de bouri… cãi bãtute de reni / Spre altã lume
se pierd pãºuni sub copite”. Aceste din urmã versuri sunt
un refren ce intersecteazã procesiunea dãnþuitorilor „cu
mãºti ºi vãpãi” ºi aratã sensul de deschidere a tot ce
înseamnã viaþã, ºi nu numai, „spre altã lume”. Surprinzãtor,
în aceastã procesiune, unele podoabele sunt aceleaºi
cu cele din Africa! Jung descrie, în cãlãtoria sa în Kenya
ºi Uganda, cum cele douã fiice, care împreunã cu mama
lor le-au fost stabilite cãrãtoare de apã, aveau pe ele
doar o centurã de kauri, adicã de scoici micuþe care se
folosesc ºi ca bani. Finalul poemului Marianei Zavati
Gardner „rimeazã”, datoritã aceleiaºi realitãþi simbolice:
„Bani din scoicã, surle din scoicã / De muzicã, arcuºuri
ºi naiuri / Sãgeþi ºi broboade din pene / Cãi bãtute de
bouri… cãi bãtute de reni / Spre altã lume se pierd pãºuni
sub copite.” (Se pierd pasiuni sub copite, p. 8).
Toate fãpturile, tot ce este organic, inclusiv ºi
anorganicul, conform legii integralitãþii – se atinge de
veºnicie, au suflet ºi spirit. Focul ºi piatra, apa ºi norul.
Sufletul uni ren sacrificat sãlãºluieºte mai departe alãturi
de cireada renilor. „Focile sunt deasupra pârjolitului / Suflet
al apelor dinspre nord / Caribu soseºte / În sihãstria
aceasta / Sufletul se strãmutã / Orbeºte lumina / Þipã
focile / Din sufletul glacial al apelor / Închipuiri, spiriduºi
protectori / În a animalelor formã / Vracii urmãrind /
Urmãrind învãþãturi de tainã… / Sufletul apelor / Se
transformã veºnic…/ Din an în fiecare zi…” (Inima apelor,
p.24). ªi „Raþa Oacheºã” are suflet; balenele sunt
„Heraldice blazoane / Fãpturi magice ale apelor sãrate.”
(Balene, p. 14); apele au inimã; iar „cupola de gheaþã”
este formatã din „straturi îngheþate de cugetãri”, O cadrã
de gheaþã, p. 18).
Din cele trei evenimente fundamentale ale vieþii omului,
naºtere, nuntã ºi moarte, poeta surprinde pe ultimele
douã ca desfãºurându-se integrativ lumii. Cununia reorânduieºte întreaga suflare a naturii. O orânduieºte – ºi
magic este protejatã. „Neîntrerupta spãlare / Înaintea
cununiei / Am zãrit ale fiarelor semne / Ursul / Morunul /
Vulturul / Castorul / Munþi cu pãduri / Aur neprihãnit la
soare-rãsare / Dãnþuind / Peste ape azurii / Fâºii / Dâre
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Maria Niþu

TEZE ªI ANTITEZE LA UN TÂRG DE CARTE
Audiobooks sau „Sã ne auzim de bine!”

PRO

Târgul de Carte (în ciuda conotaþiei mercantile) e o
sãrbãtoare a cãrþii, un moment unic de întâlnire completã:
scriitor / editor / cititor, nu doar ca marketing Gutenberg, ci ºi
ca o aniversare de suflet, într-o viaþã de culturã, când bannerul
este: „Dacã nu participi la Târgul de Carte nu trãieºti din plin
viaþa!”.
La noi s-au încetãþenit evenimentele devenite de anvergurã
europeanã: Bookfest – Târgul de varã – ºi Gaudeamus – Târgul
de toamnã.
Pavilionul Romexpo, locul de desfãºurare (vãzut din exterior, cu aspect de farfurie zburãtoare – fãrã nici o cârcotaºã
asociere cu eventualii extratereºtri faþã de carte), devine de
fiecare datã, preþ de cinci zile, un Supermarket, un „mall” al
cãrþilor, dar mai presus de toate, „cea mai frumoasã cupolã a
României de azi”( apud Lucian Avramescu).
E dovada „de beton armat” cã încã se mai citeºte „în draci”
ºi cartea tipãritã are regalul ei de sãrbãtorire (punându-se în
paranteze acum concurenþa cu cartea electronicã). Chiar dacã
în competiþia între edituri –care e motorul pieþei de carte – au
apãrut, e drept încã firav, ºi edituri online.
Alãturi de e-book-uri, se fac însã auzite (ºi la propriu!), pe
piaþa de carte, victorioase, audiobook-urile – cu pletora de
sinonime: carte vorbitã, carte recitatã, carte de ascultat,
audiocarte, CD-carte etc ... E cartea fãrã pagini, care ispiteºte ºi
pentru cã e uºoarã, booklet! Vânzãrile au crescut în ultimii ani
cu 80%. E trendy, everybody buy audiobooks!
Când la un Târg de Carte, Gabriel Liiceanu prezentase o seri
de audiobook-uri lansate de editura Humanitas Multimedia,
bineînþeles cã fãcuse apologia lor, cu toatã adeziunea
oblãduitoare a patronului.
Acea avalanºã de superlative întru avantaje mã revoltase
atunci, mai ales cã trona atu-ul cã e idealã pentru lectorul de
azi, pentru cã poate fi uºor accesatã în maºinã...
Considerasem audiobook-urile strict necesare doar pentru
orbii care nu ºtiu sã citeascã în alfabetul Braille, urmaºele
vechilor discuri de la gramofon ori pick-up. În fapt, nevãzãtorii
sunt pionierii cãrþilor audio, înregistrând, din necesitate, casete
audio ºi apoi CD-uri întregi, pentru a-ºi lumina cultural percepþia
vieþii.
Acceptasem cartea audio necesarã ºi pentru persoanele
bolnave, imobilizate, care nu pot întoarce foaia tipãritã.
Sau o considerasem idealã pentru învãþãmântul la distanþã
– învãþãmântul asistat de calculator- ca suport de curs necesar
mai ales pentru învãþarea unei limbi strãine, când conteazã
atât de mult pronunþia, ca sã nu ai un accent de francezã,
englezã etc… „de baltã”!
ªi mai ales, îmi pãrea cu adevãrat idealã pentru copii: þinea
locul bunicii sau al pãrintelui netalentat povestitor, care sã
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citeascã poveºti seara înainte de culcare. Astfel, mã încântau
în colecþia „Radio Prichindel”, la Editura Casa Radio, CD-uri cu
dramatizãri ale pieselor de teatru din literatura româneascã ºi
universalã (care au fost difuzate la radio de-a lungul timpului),
poveºti, poezii pentru copii..
Gândeam de asemenea îndreptãþite, fãrã drept de replicã,
acele CD-uri de la Editura Casa Radio, cu voci din fonoteca de
aur, ale unor personalitãþi ilustre: vocea lui G. Cãlinescu (chiar
dacã îºi „cânta” poeziile), „Cartea vorbitã” cu Nichita Stãnescu
– poeme rostite de autor la Radio, „Cultura în crizã – conferinþele
radiofonice ale lui Mihai Ralea”, „Pagini din sfaturi pe întunerec”
–articole prezentate la radio de Nicolae Iorga, etc...
În completare, sunt arhivate pe CD-uri voci contemporane,
cu volume în lectura autorilor. Asemãnãtor întru arhivarea
prezentului cultural în memoria auditivã e proiectul de la Editura
Cartea Romaneascã, prin cãrþile însoþite de CD-uri (deocamdatã,
la volumele de poezie).
Un CD cu vocea autorului într-adevãr dã un plus de
autenticitate textului ºi implicã o intimitate caldã care îl apropie
pe cititor de autor. Prezentându-se cãrþi de autori români în
lectura autorului, se adaugã valoare produsului, ºi aceste
înregistrãri vor cãpãta în timp valoare patrimonialã, aºa cum
sunt acum vechile înregistrãri cu G. Bacovia, M. Sadoveanu, T.
Arghezi etc…
Un audiobook plus cartea tipãritã, în tandem, pare sã fie
experienþa completã, full experience. În plus, din obiºnuinþe
culturale, atât o carte electronicã cât ºi un audiobook reclamã
imperios cartea tipãritã, ca o garanþie de existenþã realã!
Humanitas Multimedia a editat preponderent în varianta
audio volume care au înregistrat un succes major în varianta
tipãritã (de exemplu, cele decretate „cartea cea mai râvnitã” la
un Târg de Carte, cum a fost „Despre îngeri” -autor ºi lector:
Andrei Pleºu). De regulã, astfel de cãrþi audio nu conþin tot
textul cãrþii, ci doar câteva capitole mai importante. Când sunt
cãrþi strãine, se aplicã procedeul generalizat în Occident, cãrþi
în lectura unor actori specializaþi ºi flexibili la astfel de
interpretãri, ca Adrian Pintea, Ion Caramitru etc.
***
Astfel cã treptat, trebuie sã constat cã audiobook-ul are tot
mai mulþi adepþi ºi eu aº rãmâne în postura unui brontozaur de
muzeul Antipa, nostalgicã demodatã (cu atât mai penibil cu
cât orice nostalgie ori reþinere crispatã la o inovaþie acum e
taxatã „nostalgie comunistã”).
Deocamdatã încã mai rãmân pe poziþia mea (pesemne
pãguboasã, ca a unui conducãtor de partid, sigur pe sine, care
decreta la un moment dat: „nu facem nici un fel de compromis
pentru a rãmâne la guvernare” – asta pânã i-a fost sã se clatine
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***
Cu mult snobism, o persoanã publicã (nu spun cine!)
declara emfatic: „citesc ca sã descopãr, citesc ca sã-mi lãrgesc
orizontul de cunoaºtere, citesc romane, nuvele, povestiri,
dramaturgie, poezie, lucrãri autobiografice...” (parcã erau cliºee
de la lecþiile obligatorii de educaþie civicã, ori moral-politicã ºi
patrioticã).
Dar, fiind o persoanã publicã, deci foarte activã ºi foarte
ocupatã, dupã cum conchide ea, adaugã cã nu are perioade
relaxate când sã mai citeascã acasã, ºi atunci, locul ºi
momentul ideal al lecturii sunt când e în exerciþiul funcþiunii la
volan!
Aºa cã, în unanimitate, audiobook-ul e decretat „cartea de
maºinã”, când lectorul obiºnuit are o specializare în plus: e
ºofer de trafic intens, ori „de cursã lungã!”
Publicul þintã este cel urban ºi acesta cãlãtoreºte din ce în
ce mai mult, iar audiobook-urile sunt un tovarãº perfect în
maºinã pe distanþe lungi.
Traficul fiind foarte aglomerat (în România noastrã –
„societate multilateral dezvoltatã”) mai ales în oraºele mari, ori
la plecare ºi la întoarcere din weekend, din creierul munþilor „în
lumea civilizatã”, lecturezi audio...ca sã nu te plictiseºti, între
douã replici, de la un semafor la altul.
Timpul trece mai greu în traficul aglomerat, ºi e o modalitate,
se spune frecvent, de a „omorî timpul” (ºi nu „a-l îmbogãþi” –
când e de fapt aºa de preþios, iar în alte contexte îl deplângem
cã e scurt ºi cã suntem muritori!).
Audiobook-ul are o valenþã terapeuticã certã în astfel de
cazuri, aceea de a fi un calmant excelent, surclasând
distonocalmul ori antinevralgicul, fãrã reacþii adverse pentru
alte organe: nu te mai enervezi repede aºteptând, chiar nu te
mai deranjeazã deloc traficul blocat, poþi aºtepta oricât, chiar
ºi mai mult, cã uneori ai mai fi vrut un minut în plus, ca sã se
termine fraza povestirii. S-ar pãrea cã e un panaceu pentru
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toate suferinþele ºi problemele posibile.
Sã recunoaºtem totuºi, cei care ºtiu preþul timpului ºi au
sentimentul unicitãþii lui, suferind cumplit la „timpi morþi”, au
acum jubilaþia transformãrii unui dezavantaj în avantaj: se poate
citi mai mult ca înainte, chiar zilnic (performanþã idealã înainte,
chiar ºi pentru un împãtimit al cãrþii!).
Oricum eºti mai câºtigat: te simþi la final un pic mai... cult,
mai învãþat (doar din orice carte înveþi ceva, mai ales cã se
poartã cele de genul „Cum sã reuºeºti în viaþã: succes
garantat!”ori „Cum sã facem dragoste aproape perfect” garant
Bebe Mihãescu). În fond, dacã stãm strâmb ºi cugetãm drept
(ori „viþeversa”!), orice lecturã, chiar de can-can e de „lãrgire a
orizontului de cunoaºtere”, „de îmbogãþire a volumului de
cunoºtinþe”, „de informare ºi formare”...
„Lectura e ca sã mã simt bine”-ºi într-adevãr, la final te poþi
simþi mai relaxat, mai bine dispus chiar, pentru cã de fapt lectura
de maºinã idealã, ºi care în general are prizã la omul modern
care nu mai are chef de problematizãri, e cartea umoristicã,
facilã, cu poante, care sã dezamorseze orice pericol de alunecare
în gravitate.
***
Dar oare ce zic poliþiºtii care interzic de exemplu, folosirea
telefoanelor mobile la volan?! Ar trebui cu atât mai abitir sã
interzicã audiobook-urile, pentru cã pe de o parte, sã urmãreºti
firul auditiv îþi trebuie o minimã concentrare asupra textului, ºi
pe de altã parte, o clipã de neatenþie la volan te poate proiecta
în primul copac!
Audiobook-ul, în afarã de „carte de maºinã ºi de metrou”,
mai poate fi (cu risc minim de accidente!) „carte de bucãtãrie”,
„carte de menaj”, carte de fitness ºi de jogging”, „carte de
shopping”, „carte de salã de aºteptare”, în acele momente de
activitate care nu-þi solicitã gândirea, ci þi-o lasã liberã, activitãþi
pe care le faci mecanic, cum bunica tricoteazã ºi se uitã la
televizor în acelaºi timp, când jongleazã doar unul pe faþã ºi
unul pe dos ºi nu trebuie sã punã un model nou.
***
Dincolo de aceste acceptabile necesitãþi, e... indecentã
exaltarea ºi supralicitarea audiobook-ului, regentul uzurpator,
la rol de primadonã.
Se declamã axiomatic cã se impune drept de la sine utilitatea
sa, în contextul trepidantului ritm al vieþii cotidiene: e „avantajul
simultaneitãþii”, pentru individ, cã poate desfãºura mai multe
activitãþi în acelaºi timp. Aceasta e o elogiere doar din punct de
vedere pragmatic, a avantajului laturii multitasking. Avantaj
pentru „ins”, dar nu pentru omul ca persoanã culturalã ori
pentru actul lecturii în sine. E o pledoarie pentru lectura
superficialã – fazã degradatã, instituitã ca valoare supremã!.
Nu toþi suntem Napoleon sã putem face bine mai multe lucruri
deodatã. „Simultaneitatea” gâtuie concentrarea care poate
aprofunda ºi „dã apã la moarã „ superficialitãþii. (Oare chiar s-o
fi pricepând în trafic cartea lui Andrei Pleºu „Despre îngeri”?!
Autorul nu s-ar simþi lezat cã are parte de o lecturã atât de
derizorie, audiat între douã înjurãturi de ºofer grãbit?!)
Fundamental în procesul înþelegerii unei cãrþi e acceptarea
transfigurãrii propuse de ficþiune, ori a filosofiei ideilor, care se
realizeazã tocmai prin implicarea în text, cu spiritul ºi cu sufletul,
posibilã prin… monogamie totuºi!
PRO

siguranþa voturilor, când vâna apoi cu ochi saºii orice alianþã
posibilã, chiar ºi între un evreu ºi un franciscan...).
În faþa unei astfel de generalizãri absolutizante, strict
necesarã pentru lectorul de azi – ºofer grãbit, rãmân la
indignarea cã o astfel de „abordare” (la bordul maºinii!) e un
sacrilegiu la adresa lecturii! Actul lecturii e bagatelizat,
minimalizat, demonetizat (deºi poate asta e mai bine, decât sã
fi fost demonizat!)
Dacã e sã vorbim în limbajul actual intens erotizat, actul
lecturii e ca un act sexual, de luare în posesiune a unei cãrþi. Or
acest act de posedare a unei cãrþi, ca un ritual sacru-erotic, e
desacralizat, degradat în sensul deposedãrii de toþi epoleþii,
pânã la gradul / non-gradul de simplu soldat, infanterist pierdut
în anonimatul trupei. E ca o pornografiere, care înseamnã
prostituarea lecturii.
Chiar dacã, în ultimã instanþã, judecând dupã evidenþe, e
de fapt ceva normal, firesc adaptat unui modus vivendi actual,
când erotismul nu mai are nici o conotaþie de tantra sã zicem,
ci e expeditiv: „hai sã þi-o trag repede în maºinã!”
Super-zeul maºina rezolvã toate! Curat „deus ex machina”,
mon cher!
Acum nici nu se mai spune: „cu burta pe carte”, ci „cu
urechile pe carte”
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Dar mai presus de toate, opþiunea are ca determinantã
fundamentalã, de facto ºi de jure, alegerea lecturii în defavoarea
altei activitãþi – ca drept întru exclusivitate al eternului feminin!
În filosofia limbajului e notatã cezura dintre oral ºi scris,
prin diferenþe în decriptare, de percepere a textului, în variante
nuanþate de conotaþii. Pe de o parte, scrisul a autonomizat
textul, ca obiect, ºi pe aceastã cezurã se bazeazã întreaga culturã
universalã, începând de la invenþia tiparului. Pe de altã parte,
vocea autorului ar reface aceastã aparentã ºi provizorie rupturã,
dar poate numai parþial. Autorul, prin glasul sãu, parcã îºi þine
cititorul înlãnþuit de sine! Îi dirijeazã sensul de decriptat, nu-i
lasã libertatea plurivalenþei, întru operã deschisã.
Ideea de pierdere în profunzime a lecturii prin citire se poate
datora ºi unor obiºnuinþe de lecturã (care alimenteazã în acelaºi
timp ºi dihotomia tineri / vârstnici.!)
Fiecãruia i se pare o carte mai prietenoasã în formatul cu
care e obiºnuit: pe tineri îi sperie tomul greu, de exemplu de
tratat de filosofie greacã din raftul impozant, ºi nu se mai apropie
de el. Pe vârstnic în schimb, format la universitãþile Gutenberg
ale cititului, îl sperie un text fãrã percepþia tactilã a paginii
tipãrite, care îºi pierde consistenþa în eter,ºi care citit chiar
parcã e altul!
Pe când tineretul, care la fel e publicul þintã (ca de fapt
pentru toate noile suporturi ale informaþiei) nu are formate
obiºnuinþele suporturilor clasice.
Cititul azi i se pare old-fashioned, mai repede cautã pe Web
un pdf sau un doc pentru cartea doritã, ori îºi cumpãrã un CD
player portabil pentru audiobook. Mai nou, a apãrut un nou
produs, un playaway: fãrã CD, fãrã casetã audio, fãrã download, doar cu un singur click pe play. Este o carte audio “self
playing”.
***
Dacã eºti învãþat sã citeºti un text, când asculþi prima datã
un audiobook, þi se pare cam nefiresc.
La o carte tipãritã poþi reveni mai relaxat la pagina rãmasã
(când te furã alte gânduri ºi îþi fuge mintea în altã parte), nu
trebuie sã dai replay ca sã revii unde ai pierdut firul tãiat de
diferite acte din activitatea suplimentarã (un fluierat la semafor,
un motor defectat la aspirator, uºile deschise la staþia
urmãtoare…) Verba volant, scripta manent.
ªi când nu ai sincope ºi citeºti o carte „pe nerãsuflate” e
mult mai repede decât s-o asculþi, când parcã e o lecturã cu
încetinitorul.
Dar omul modern nu se mai sinchiseºte sã-ºi exerseze un
ritm accelerat de lecturã, ci alege o modalitate de lecturã cât
mai comodã, pentru cã e obiºnuit sã i se dea totul la pachet,
„murã-n gurã“, nu doar semipreparat, ci în genul „muieþi-s
posmagii?!”, de cãtre o societate de consum care tocmai prin
asta îºi încarcã bateriile, prin aceastã maximã solicitudine de a
oferi totul pe tavã, ca efortul sã fie cât mai mic.
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***
Prin audiobook-ul absolutizat se redefineºte ecusonul
lectorului: din cititor devine ascultãtor.
ªi asta þi se induce în termeni pompoºi, cu multã preþiozitate: „s-a revoluþionat modul de lecturã”, „s-a fãcut racordul la
un fenomen foarte popular în Occident”, „e o modernizare a
suportului informaþional, adaptare la societatea informatizatã”
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(deci „multilateral dezvoltatã”!)… Totul ca sã se demonstreze
cã pãºim înainte pe drumul progresului omului modern.
E un progres?! Sau un regres al omului normal la condiþia
de dinainte de a ºti sã citeascã, o altã manierã de infantilizare a
sa?!
E într-adevãr o adaptare la nivelul publicului actual, care
nu mai are timp sã citeascã. (just, nu mai are timp sã petreacã
ore relaxante în fotoliu, ci ore stresante în scaunul ergonomic
de la calculator!).
De ce nu mai are timp?! Pentru cã face prea multe lucruri
esenþiale?! Sau tocmai pentru cã în aceastã societate
eminamente de consum, faþã de care e stãpân ºi sclav, insul e
înglodat în lucrurile futile, atât de superficiale ºi inutile ce o
caracterizeazã, ºi el, docil ca o plastilinã, ia forma trupului ei,
pe care se muleazã atât de lasciv uneori!
De aceea e o falsã rezolvare la o falsã problemã, cã ar fi o
salvare pentru cei presaþi de timp, care ar fi intrat în panicã
pentru cã nu mai pot citi: cei care sunt cu adevãrat „ai cãrþilor”
de culturã, ºi nu à la Sandra Brown, nu au nevoie sã gãseascã
mereu scuze pentru alte prioritãþi. Lectura autenticã se impune
de la sine ca prioritate în anumite momente numai ale ei, vorba
ceea: „ce-i al ei e pus deoparte”.
Editându-se audiobook-uri ºi cu cãrþi clasice, mari autori
din literatura universalã, se vrea sã se demonstreze cã omul de
azi rãmâne om de culturã, nu o respinge, dar o trece de nevoie
pe plan secund, nu mai e printre prioritãþi, din lipsã de timp!
Se mai pledeazã cã audiobook-urile ar fi „o scurtãturã între
omul modern ºi carte”, nu un înlocuitor ci doar o alternativã la
cartea tipãritã, în anumite momente.
În favoarea cãror prioritãþi?! În afara celor dintr-un job foarte
solicitant, se invocã celebrul calculator, care de fapt e un
devorator cât se poate de parºiv rafinat. Se mai spune cã trebuie
sã întreþii relaþiile cu prietenii, prin e-mailuri, telefoane, ori
vizite…, cã mai sunt ºi ceasurile pentru plimbarea animãluþelor
de companie- atât de la modã ºi ele!
***
În timpul supremaþiei rafinamentului prin miniaturizare,
audiobook-ul e „cartea de buzunar” idealã. La fel ca la e-bookuri, se invocã în plus lejeritatea, cã sunt mai uºoare decât un
tom greu de 300 de pagini, cu coperte, cotor etc., pe un CD,
mic ºi uºor, nici cât o carte de buzunar, putând fi inscripþionate
chiar mai multe cãrþi.
Noua bibliotecã, faþã de cea clasicã, masivã, cu rafturi grele,
va fi din suporturi uºoare pentru CD-uri, într-un spaþiu minim.
Performeazã deci doar cartea pe CD –text scris sau citit.
E drept cã poþi astfel chiar transporta cu tine o bibliotecã
întreagã, „biblioteca ambulantã”, o poþi citi oriunde, ºi într-o
scorburã de copac ori în vârf de stâncã ( la fel ca pe orice carte
tipãritã), dar doar atâta timp cât eºti dotat cu cãºti în urechi, cu
un CD player portabil, ori cu baterii pentru playway.
Când nu ai aceste minime dotãri moderne, eºti orb ºi surd,
cartea e o masã informã de material… modern!
Dacã s-ar mai pune acum clasica întrebare: „Ce cãrþi ai lua
cu tine, pe o insulã pustie, dacã ai naufragia ca Robinson
Crusoe?!”, dintr-o astfel de bibliotecã, total „ambulantã”, ce
audiobook-uri ori e-book-uri ar putea fi pe o listã... „informatizatã”?!
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În Mânioasã Coºbuc realizeazã toatã scena prin intermediul
monologului. Responsabilitatea scenografiei pare sã fie pusã,
de aceastã datã, pe seama actantului. Intrarea în scenã,
„venirea” despre care am vorbit mai sus, este aici aºteaptã
degeaba. Aºteptarea nu înseamnã însã lipsa unei dinamici, ce
alterneazã între prezent – monologul bãiatului –, trecut –
întâlnirea scurtã cu Lina sau vizitele sale –, ºi viitor – „Am sã
merg mai înspre searã/ Prin dumbrãvi, ca mai demult,/ În
privighetori sã-mi parã/ Glasul Linei cã-l ascult.”
Scenarii mai mult sau mai puþin asemãnãtoare apar ºi în
poeme precum Gazel (Oamenii mã-nvinuiesc) sau Numai una!.
Monologul oferã textului o mai mare intensitate, o trãire în
care actantul nu-ºi menajeazã deloc energia ºi nu îºi
disimuleazã sentimentele. Nu gãsim însã numai monolog pe
tema erosului, ci ºi monolog interior, alimentat de descoperirea
sau redescoperirea naturii. În cazul poemului Vara avem de-a
face cu o exaltare în faþa naturii care, deºi aparent staticã, nu
duce nici ea lipsã de regie. Contemplaþia se produce dupã un
ritual anume, iar elementele naturii dobândesc roluri bine
identificate în derularea faptelor. Privirea „fãrã de þintã” este o
pistã falsã. Totul se subordoneazã sentimentului, o iubire faþã
de peisaj care modificã radical starea de spirit a eului. Ea nu se
produce însã brusc, peisajul nu este receptat în totalitate,
simultan, el este perceput treptat, valorizat ºi reconstruit în
minte. Astfel, observãm apariþia „uriaºului” Ceahlãu, a norului
„cu muntele vecin” ºi a „cântecelor ciripitoare”. Ideea de falsã
privire „fãrã de þintã” ne este confirmatã în strofa a doua, când
apare elementul uman, cu toatã plinãtatea vieþii. Splendoarea
este doar latentã în peisaj, ea nu este un dat, privirea nu este
un receptor pasiv, ea lucreazã concomitent pentru om ºi naturã.
Aceasta din urmã, sãlbaticã, se lasã domesticitã, trãitã, recreatã. Privirea este capabilã sã parcurgã distanþe, sã evite
obstacole, sã profite de circumstanþe. Decorul static este preluat
în mod dinamic, progresiv, într-un joc simbolic între aproape
ºi departe, între eu ºi naturã. Transferul este de altfel reciproc,
ambii actanþi îmbogãþindu-se în urma acestui fenomen.
Garabet Ibrãileanu spunea despre Vara cã este poezia „cea
mai liricã” a lui Coºbuc, ea fiind un „imn”:
„Impresia de varã o dã Coºbuc în acest imn prin câteva
trãsãturi, alese cu un superior simþ artistic din diversitatea
aspectelor naturii.”1
Este interesant de subliniat faptul cã Ibrãileanu considerã
un „imn” ca fiind poezia cea mai liricã din creaþia lui Coºbuc,
încheiat cu o „concluzie sentimentalã” ce succede unor strofe
„descriptive”. La fel ideea de „comuniune cu natura” este,
credem noi, greºitã. Aºa cum am spus, peisajul este în mod
evident regizat, transformat, construit, omul nu se lasã absorbit
de ceea ce vede ci, dimpotrivã, absoarbe. Reproduse de mii de
ori în bibliografia ºcolarã, astfel de citate critice au avut rolul
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Vom încerca, în cele ce urmeazã, sã propunem o lecturã a
poeziei coºbuciene, punând accentul pe ideea de spectacol,
pe acea apetenþã pe care o are Coºbuc pentru elementul dinamic,
pentru alegerea decorului potrivit, pentru aducerea în scenã a
actanþilor ºi pentru acordarea unor roluri bine definite fiecãruia
dintre aceºtia. Nu este vorba despre o încercare de deplasare a
liricii coºbuciene înspre genul dramatic, ci de dorinþa de a
identifica o trãsãturã a poeziilor sale, capabilã sã permitã o
nouã perspectivã, o revalorizare a acesteia.
Multe dintre poeziile lui Coºbuc debuteazã cu o atentã
enumerare a circumstanþelor. Nimic nu este întâmplãtor,
oamenii, natura întreagã colaboreazã la realizarea unui decor
ºi a unei stãri de spirit, care anunþã de fiecare datã ceva important. În Noapte de varã, remarcãm frecvenþa circumstanþialelor
de loc ºi de mod. Ni se spune de la bun început câte ceva
despre spaþiul în care se va petrece ceva ºi despre modul în
care lucrurile au sã decurgã. Urmeazã aducerea în scenã a
actanþilor. Totul este foarte bine regizat: cum vin ºi de unde
vin. Intrarea fiecãruia dintre ei aduce un plus din punctul de
vedere al atmosferei. Acumularea de element uman induce o
stare de spirit, la fel se întâmplã cu acumularea de detalii. Nimic
din desfãºurarea scenei nu este folosit la întâmplare. Astfel,
avem de-a face cu o aducere în scenã a unui element natural,
zãrile, cãruia îi succed elementul animal ºi, imediat, cel uman:
„Care cu poveri de muncã
Vin încet ºi scârþâind;
Turmele s-aud mugind,
ªi flãcãii vin pe luncã
Hãulind.”
Despre fiecare element în parte nu ni se spune aºadar doar
cã vine, ci ºi cum vine. Peisajul este în mod clar unul dinamic,
nu avem de-a face cu o simplã descriere, în sensul acumulãrii
de detalii care sã creeze un ansamblu, ci cu transmiterea unei
stãri de spirit printr-un joc scenic simplu, însã nu lipsit de
interes. Scenariul þine cont de alternanþa de întuneric ºi luminã,
de momentul de trecere de la perioada de muncã la cea de
odihnã, de ideea de retragere, de întoarcere a oamenilor de la
câmp sau de la râu etc. Poetul foloseºte elemente vizuale ºi
sonore, adãugându-le ideea de procesualitate. Descrierea
devine întâmplare, peisajul devine act. Accentul este pus pe
intrarea treptatã în scenã, marcatã prin verbul a veni: „noaptea
vine”, „Care cu poveri de muncã/ Vin încet ºi scârþâind”, „flãcãii
vin pe luncã”, „Vin neveste de la râu”, „Vin cântând în stoluri
fete/ De la grâu”. Defilarea aceasta transpune un prea-plin al
vieþii, o întoarcere spre casã cu satisfacþia lucrului împlinit.
Remarcãm o dublã alternare a decorului natural ºi a prezenþei
umane, în prima ºi în a doua parte a poeziei. Stingerea, somnul
nu sunt totale, decorul selenar ocazioneazã o nouã scenã,
sugeratã doar, aceea a întâlnirii îndrãgostiþilor.
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inducerii unei lecturi restrictive, care a fãcut poate ca poezia
coºbucianã sã fie prea repede consideratã o creaþie facilã.
Pasivitatea privirii este, în acest caz, echivalentã cu pasivitatea
lecturii.
Peisajul este construit cu mai multã pricepere ºi cu un ºi
mai mare accent pe factorul dinamic în poemul Faptul zilei. ªi
aici privirea începe de sus, eliminându-se însã, din start, acel
„fãrã de þintã”:
„Ca lacrima-i limpede cerul
ªi-aproape de ziuã. Frumos
Stã-n mijlocul bolþii Oierul,
Luceafãru-i gata s-apuie,
Iar Carul spre creºtet se suie
Cu oiºtea-n jos.”
Dupã cum se poate observa, scena nu este nici pe departe
staticã, stelele, constelaþiile sunt în miºcare, în cãutarea unui
punct de oprire. Lãsându-le suspendate, poetul trece imediat
la o scenã complet diferitã, aceea a somnului de jos, a nemiºcãrii
de pe pãmânt:
„ªi doarme ºi apa ºi vântul.
Iar spaima ºi oºtile ei
Þin mort, subt cãlcâie, pãmântul.
ªi-atâta e rouã ce-o plânge
Câmpia, cã-n palme-o poþi strânge
Ca-n cupã s-o bei.”
Relaþia întunericului cu lumina, a miºcãrii cu somnul, a
vântului cu pãdurea eliminã definitiv posibilitatea unui decor
static, a unei descrieri ºi, ca în nenumãrate alte creaþii, sunt
aduºi, treptat, în scenã, tot felul de actanþi:
„Din stânga, din dreapta, din faþã,
Din râpi ºi pe-o sutã de cãi,
Ies dungi plutitoare de ceaþã
ªi-n cale s-adunã cãrunte
Târându-se-alene spre munte
De-a lungul prin vãi.”
Regia este dominatã, în cazul acesta, de ideea aºteptãrii,
de amânarea introducerii celui mai important actant: soarele.
Spectacolul grandios, dezvoltat, pas cu pas, în unsprezece
strofe, are, în mod surprinzãtor, rolul de a surprinde momentul
unei apariþii esenþiale.
În Nu te-ai priceput identificãm un monolog feminin. Aici
avem de-a face cu derularea a douã procese, a unei scene care
conþine, ascunde sau descoperã o alta. Prima scenã este cea a
derulãrii trãirilor fetei, care alterneazã între afirmaþie ºi negaþie,
între refuz ºi acceptare. Responsabilitatea trece de la el la ea,
dupã acel principiu erotic popular „mai nu vrea, mai se lasã”.
Fata vrea sã fie cuceritã, însã bãiatul trebuie sã o merite, trebuie
sã demonstreze cã este capabil de un minim efort, de o minimã
inventivitate. Scena conturatã din derularea trãirilor fetei, o
parcurgere în oglindã a propriei memorii recente, descoperã,
treptat, scena evenimentului real, a întâlnirii dintre fatã ºi bãiat.
Datele oferite sunt, desigur, subiective, fiindcã nu avem decât
punctul de vedere al fetei, însã Coºbuc demonstreazã, o datã
în plus, o capacitate uimitoare de aducere în scenã, de transformare a banalului în spectacol, de umplere cu bogate semnificaþii
a cotidianului.
Tot monolog feminin avem ºi în Cântecul fusului, în Fata
morarului ºi în La oglindã. În ultimul poem scenariul este unul
interior în mai mare mãsurã, realitatea fiind în totalitate
subsumatã eului. Nu mai avem de-a face cu o rememorare, nici
cu o descriere a unui sentiment care ascunde un eveniment
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real, ci cu o descoperire a feminitãþii. Singurãtatea este, aici,
cadrul ideal. Însã putem identifica ºi în cazul acesta o anumitã
dinamicã, plecând de la gestul „revoluþionar” al fetei, de la
dorinþa ei de a se descoperi, de a-ºi dezvãlui adevãrata naturã
a vârstei. Din nou observãm acumularea detaliilor care compun
decorul: uºa se zãvorãºte, oglinda îºi ia în primire rolul de
confident. Ar fi poate hazardat sã vorbim despre o scindare,
însã, ca ºi în Nu te-ai priceput, monologul ia ºi aici, uneori,
forma unui dialog. Celãlalt, care ascultã ºi are alegerea de a
rãspunde sau de menþine tãcerea, este aici oglinda. Fata „cea
veche” are însã ºi un alt dialog, cu fata cea nouã, cu un fizic
mai generos, cu o privire mai pãtrunzãtoare ºi cu o acuitate a
simþurilor cu totul surprinzãtoare. Scenariul alterneazã de fapt
între interdicþia „celei vechi” de a-ºi exprima deschis sentimentele ºi surpriza celei noi de a se descoperi altfel. Este un
scenariu în care timpul devine flexibil ºi trecerea poate fi fãcutã,
în mod repetat ºi fãrã riscuri, în ambele sensuri. Identificarea –
„tot eu” – eliminã din start orice fel de pericol. Revine, ca ºi în
Nu te-ai priceput, o alternare între afirmaþie ºi negaþie, însã de
o facturã diferitã. Dacã negaþia din Nu te-ai priceput era adresatã
bãiatului, aici actantul masculin nu este prezent, deºi felul în
care se admirã fata pare sã fie identic cu cel în are ar fi admiratã
de un flãcãu. Fata cea nouã „rãsare”, ea nu este perceputã ca
un rezultat al unei evoluþii logice ºi lente, ci ca o mare surprizã.
Fata cea nouã este sau se crede pregãtitã sã fie nevastã:
„Brâu-i pus! Acum, din ladã
Mai ieu sorþu! O sã-mi ºadã
Fatã cum îmi stã nevastã...”
Scenariul evolueazã cu întoarcerea mamei ºi, implicit, a
fetei celei vechi, care va rãmâne însã, cu o nouã certitudine,
aceea a unei schimbãri iminente.
Scenariul e mai subtil în Nunta Zamfirei, unde poetul se
foloseºte de un debut specific basmului pentru a crea
atmosfera, dupã care aduce în scenã actanþii. Intrarea în scenã
e realizatã ingenios de fiecare datã, momentul fiind clar
evidenþiat. George Cãlinescu remarca, în Istoria literaturii de la
origini pânã în prezent, ideea de reprezentare, de ceremonie:
„Celebrele balade Nunta Zamfirei ºi Moartea lui Fulger sunt
numai superficial epice. Ele corespund, cu o tehnicã nouã,
poemelor Cãlin ºi Strigoii ale lui Eminescu, fiind adicã reprezentãri ale nunþii ºi înmormântãrii, a douã ceremonii capitale în
societatea umanã.”2
Reprezentãrile nu sunt însã fidele lumii satului, nu reproduc
scene reale, ci se desfãºoarã în funcþie de ideile scenografice
ale poetului. Tot G. Cãlinescu remarca „spectaculosul” poeziilor
coºbuciene, precum ºi lirismul „reprezentabil” din poezia cu
temã eroticã :
„E un lirism reprezentabil, o poezie teatralã, aºa cum existã
un teatru de poezie.”3
Criticul limiteazã însã spectaculosul coºbucian la sfera
folclorului, ceea ce este inexact. Dupã cum am vãzut mai sus,
existã un spectacol al trãirii, al descoperirii propriului corp, al
descoperirii celuilalt sau al descoperirii naturii, pe care poetul
îl regizeazã cât se poate de bine. Faptul cã decorul este în
genere unul rural nu face ca totul sã se rezume la ideea de
folclor, între cei doi termeni se poate face uºor o apropiere
periculoasã. Coºbuc nu se limiteazã la a traduce în poezie cultã
temele poeziei populare, ci transpune în versuri realitãþi, trãiri,
fenomene ce evolueazã ºi care modificã omul sau natura.
Aceeaºi limitare a adus-o poate studiul lui C. DobrogeanuGherea, Poetul þãrãnimii, care limiteazã, de asemenea, poezia
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verbul a veni: „La paºa vine un arab”. Urmeazã, prin intermediul
replicii arabului, o schimbare de plan, aducându-se în scenã
familia acestuia, distrusã de sãrãcie. Imediat dupã descrierea
sãrãciei planul se schimbã din nou, cu imaginarea unei vieþi
împlinite, lipsitã de griji materiale. În fine, spre finalul poemului,
avem o nouã schimbare, cu uciderea calului, fãrã de care sãracul
arab simte cã nu ar mai însemna nimic. Poate mai mult decât în
alte creaii, poetul accentueazã aici regia, procedeul dramatic.
Remarcând dramatizarea discursului ºi „vocaþia coºbucianã în
domeniul poeziei obiective”5, Mircea Scarlat îl considerã pe
Coºbuc „înclinat spre structura epicã” 6 , subliniind ºi
preocuparea acestuia pentru gnomic ºi, pe alocuri, cãderea în
patetic. Poate cã este însã mai avantajos pentru Coºbuc sã
punem accentul mai degrabã pe dramatizare, pe evoluþia
scenariului, în defavoarea mesajului etic.
Am vãzut, din exemplele anterioare, cum George Coºbuc
regizeazã, cu atenþie ºi subtilitate, fascinantul spectacol al vieþii,
al existenþei tuturor, punând accentul pe momente pe care, de
multe ori, cititorii nu sunt capabili sã le vadã tocmai din cauza
„evidenþei” lor. Obiºnuiþi sã vadã în Coºbuc un poet al þãrãnimii,
un cântãreþ al neamului, un autor de imnuri adresate naturii
sau vitejiei unor eroi, cititorii rãmâni sunt adeseori sclavii unor
prejudecãþi, nefiind capabili sã caute, sã aplice poeziei un alt
registru de lecturã decât cel care le-a fost oferit, la un moment
dat. Considerat de unii un poet desuet, Coºbuc ar putea fi revalorizat, cel puþin la nivelul unei lecturi non-savante, prin
apetenþa sa deosebitã pentru spectacol, pentru capacitatea sa
de punere în scenã a imediatului, a faptului divers, a trãirii
simple.
Note:
1. G. Ibraileanu, Vara (Consideraii tehnice), în vol. George Coºbuc
interpretat de..., Bucureºti, Minerva, 1982, p. 184.
2. G. Calinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în
prezent, Craiova, Editura Vlad & Vlad, 1993, p. 590.
3. G. Calinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în
prezent, Craiova, Editura Vlad & Vlad, 1993, p. 588.
4. Vladimir Streinu, Poezie ºi poeþi români, Bucureºti, Editura
Minerva, 1983, p. 166.
5. Mircea Scarlat, Istoria poeziei româneºti, Vol. II, Bucureºti, Editura
Minerva, 1984, p. 165.
6. Idem.
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coºbucianã la un anumit cadru, la simpla descriere a vieþii
rurale.
Termenul „spectacol” este folosit ºi de Vladimir Streinu,
într-o referire la Noapte de varã. Pornind de la citirea poeziei
coºbuciene din perspectiva unui orãºean care face o „excursie
la þarã”, criticul face referire aici la „spectacolul nopþii”4, punând
accentul tocmai pe intrarea în scenã a actanþilor ºi a elementelor
de decor. Studiul continuã însã, ca în majoritatea cazurilor, tot
cu analiza elementelor de etic ºi etnic.
Un scenariu de basm, însã de o altã facturã, gãsim ºi în
Fatma. Este tot un poem alcãtuit dintr-o succesiune de scene
care pot fi luate ºi individual: Fatma plimbându-se, apariþia lui
Nin-Musa, Fatma plângând ºi Fatma „rãzimatã” de pilastru. Nu
mai apare ceremonialul, tonul fiind unul mai degrabã vesel, în
ciuda pericolelor care-i pândesc pe îndrãgostiþi.
În Rea de platã scenariul este dezvoltat prin alternarea între
„eu” ºi „ea”, între flãcãu ºi fatã. Prima scenã este aceea a
întâlnirii, încheiatã cu acordul fetei de a-i fi cãrat sacul. În scena
a doua, la jumãtatea distanþei, avem oprirea, specificarea
modului în care va fi efectuatã plata ºi negocierea. Cei doi
actanþi adoptã jocul ºireteniei: mai întâi bãiatul evitã sã specifice
modul de platã pentru a o îndatora pe fatã, apoi negocierea
fetei ºi amânarea plãþii:
„Eu plec cu sacu-n spate.
La calea jumãtate
Cer plata, trei sãruturi.
Dar uite, felul ei:
Stã-n drum ºi sã socoate,
ªi-mi spune câte-toate,
Cã-s scump, cã ea nu poate,
Cã prea sunt multe trei!”
Iatã aºadar cã, într-un poem de trei strofe avem de-a face
cu un întreg spectacol al întâlnirii îndrãgostiþilor, în care
simplitatea este doar aparentã, cei doi oscilând între bucuria
generatã de prezenþa celuilalt ºi de confirmarea dragostei ºi
tensiunea datã de necesitatea de a rãmâne cuminþi, de a se
supune anumitor reguli care interzic o cedare prea uºoarã.
Este o amânare a momentului culminant care se transformã
într-o prelungire a întâlnirii, profitabilã pentru ambii parteneri.
O altã modalitate de realizare a spectacolului este invocaþia,
prezentã în poeme ca Vestitorii primãverii, Duºmancele sau
Recrutul. O lecturã restrictivã ar putea elimina orice urmã de
procesualitate, însã invocaþia nu se rezumã la simpla funcþie
de chemare, ci este doar o stratagemã de aducere în scenã, de
regizare a defilãrii actanþilor. Întoarcerea pãsãsilor echivaleazã
cu revenirea unui anotimp ºi a unui anumit stadiu al naturii.
Faþã de natura glorioasã din Vara, cea din acest text este mai
degrabã sub semnul unui oarecare patetism:
„De frunze ºi de cântec goi,
Plâng codrii cei lipsiþi de voi.”
Alternarea între departe („alte þãri”) ºi aproape, între codrul
desfrunzit ºi cel înfrunzit, între cuibul gol ºi cel plin etc. duce,
din nou, la realizarea unui peisaj dinamic, în care accentul nu
este pus pe tonul imnic, ci, mai degrabã, pe spectacol. Venirea
din alte poeme echivaleazã aici cu întoarcerea, cu re-venirea,
dar are acelaºi rol de a evidenþia o intrare în scenã, un moment
fastuos pe care cititorul-spectator nu trebuie sã-l rateze.
Un scenariu de altã facturã, cu o temã exoticã, gãsim în ElZorab. Deºi Coºbuc cade, în anumite momente, pradã unui
patetism destul de ieftin, derularea scenariului nu este lipsitã
de interes. Intrarea în scenã este realizatã, iarãºi, simplu, prin

SAECULUM 1/2009

contemporanii noºtri

Florentin Popescu

PORTRETE ÎN PENIÞÃ

Un mare orientalist: Constantin Daniel

PRO

La Editura Sport-Turism, din strada Vasile Conta, unde
mi-am petrecut câþiva ani de viaþã prin deceniile al optulea ºi al
nouãlea din trecutul veac am cunoscut mulþi oameni de culturã,
cãci puþinele instituþii care publicau carte pe atunci erau foarte
asaltate, ca ºi azi, de autori din cele mai variate categorii sociale.
Unii veneau acolo pentru cã nu-ºi gãseau loc în alte pãrþi, alþii
pentru cã descoperiserã în redacþii oameni receptivi la idei
valoroase, ºi, fireºte, cei mai mulþi din credinþa cã pot accede la
cuvântul tipãrit mai lesne decât oriunde aiurea în Bucureºti
sau în þarã.
Nu erau, însã, mulþi care se dovedeau ulterior primei lor
vizite oameni de o probitate ºi o seriozitate la care ne aºteptam
noi, cei ce eram plãtiþi sã citim ce vrei ºi ce nu vrei ºi sã alegem
din noianul de manuscrise textele care puteau interesa ºi, eventual, aduce ceva nou pe aºa-zisa „piaþã de carte”. Unul dintre
acei puþini a fost ºi Constantin Daniel, pe care l-am cunoscut
prin 1975. La el m-a surprins în primul rând înfãþiºarea omului:
un personaj mic de staturã, îndesat aº fi tentat sã spun, lat în
umeri, cu un cap aproape pãtrat ºi cu ochi mari, adânci, strãjuiþi
de sprâncene groase, un ins puþin blond, cu pãrul argintiu,
tuns scurt, trimiþând numaidecât cu gândul la o figurã pe care
aveai impresia cã ai mai întâlnit-o aidoma într-un roman al
unui clasic francez ori englez. Dacã l-ai fi întâlnit pe stradã fãrã
sã ºtii cine este ºi de unde vine þi-ar fi fost greu sã spui din
prima clipã ºi cãrei naþionalitãþi aparþine. Mai târziu, dupã ce
i-am citit monografiile consacrate unor culturi ºi civilizaþii
orientale demult dispãrute (Civilizaþia Egiptului antic, Civilizaþia
asiro-babilonianã, Civilizaþia fenicianã ºi altele) am fost tentat
sã cred cã se asemãna uimitor de mult cu unele chipuri vãzute
în fotografiile realizate dupã unele sculturi din Babilonul lui
Nabucodonosor ºi al ui Hammurabi – de unde am tras repede
concluzia (nefundamentatã nicicum ºi niciunde ºtiinþific) cã
anumiþi oameni ajung, dupã ani ºi ani în care se consacrã unui
domeniu, sã semene aidoma cu personajele din aria cercetatã
de ei...
Nu ºtiu cum vor fi fost asirienii ºi babilonienii de acum
câteva mii de ani, dar „strã-strãnepotul” lor din deceniul al
optulea al veacului douãzeci era un ins nu prea larg la vorbã,
cântãrindu-ºi cu precizie fiecare cuvânt ºi mai ales fiecare gest.
Înainte de toate Constantin Daniel impunea prin respect ºi mai
ales prin felul manierat în care se comporta în societate. Intelectual
de „modã veche”, omul era de o delicateþe ºi de o politeþe mai
multe decât remarcabile – începând cu felul de a saluta ºi de a
se adresa cuiva ºi sfârºind, sã spunem, cu fineþea cu care
accepta unele observaþii fãcute de un redactor de carte pe
manuscrisele lui, indiferent cã erau argumentate solid sau nu.
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Pot spune cã m-am numãrat printre privilegiaþi de vreme ce
în cursul celor câþiva ani în care am colaborat, fiindu-i redactor
de carte la câteva din lucrãrile amintite (la care se adaugã ºi
Civilizaþia sumerianã), ne-am întâlnit de mai multe ori, de regulã
la el acasã (undeva pe Calea 13 Septembrie, iar mai apoi, dupã
ce clãdirea de acolo a fost demolatã cu ocazia construirii
Centrului Civic, în strada Povernei, din apropierea Academiei
de Studii Economice). E de la sine înþeles cã în locuinþa orientalistului am fost surprins de multitudinea cãrþilor de specialitate,
adunate cu sârg de-a lungul anilor, studiate cu atenþie ºi rãbdare,
cu creionul în mânã, în zile sãptãmâni ºi luni întregi de râvnã
întru descifrarea tainelor unor popoare demult dispãrute, dar a
cãror civilizaþie ºi-a trimis pânã la noi valoroase piese arheologice, de artã plasticã, literare.
Orientalistica nu este, se înþelege, o ºtiinþã oarecare. ªi nici
nu poate fi abordatã oricum, la întâmplare. Ce l-a determinat
pe Constantin Daniel sã se consacre studiilor din acest
domeniu? m-am întrebat. Iar rãspunsul aveam sã-l aflu
parcurgând textul unei confesiuni pe care i-o fãcea prin 1984
lui Constantin Criºan, într-un interviu: «Eu eram student la
medicinã ºi audiam totodatã cursurile Facultãþii de Filosofie
din Bucureºti, când am început sã mã apropii de orientalisticã,
în bunã parte influenþat ºi de profesorii Nicolae Predescu, Mircea
Vulcãnescu ºi Mircea Eliade care, fiecare în felul sãu, mi-a
deschis câte o fereastrã cãtre domeniu. Eram conºtient de
faptul cã pentru a te putea iniþia cât de cât în orientalisticã
trebuie sã cunoºti bine câteva limbi strãine care nu sunt tocmai
la îndemâna oricui. Eu eram stimulat interior de cunoaºterea
limbilor greacã ºi latinã – ceea ce nu-mi ajungea. Din aceastã
cauzã, dupã ce am luat licenþa în sociologie, cu profesorul
Dimitrie Gusti, am pornit serios la treabã: am început sã studiez
greaca veche, apoi slava veche, apoi ebraica (cu profesorul
Meyer Halévy) ºi aramaica, dezvoltându-mi-se gustul pentru
egiptologie – pe care mi l-am satisfãcut deprinzând „alfabetul”
de la profesorul Frenkian, singurul nostru specialist în
egipteana veche. Aceastã din urmã limbã nu poate fi învãþatã
ca oricare alta din simplul motiv cã nu i se cunosc nici vocalele,
nici consoanele, nu poate fi vorbitã, iar ca s-o cunoºti nu-þi
rãmâne decât sã „ toceºti”, cum ar spune un ºcolar de azi. În
plus, pentru egipteanã toate dicþionarele de pe atunci erau în
limba germanã, aºa cã a trebuit sã învãþ germana».
Dublu licenþiat (al Facultãþii de medicinã în 1941 ºi al celei
de Litere ºi Filosofie, în 1948), Constantin Daniel a avut
interdicþie, din 1949, timp de nouãsprezece ani, din motive
politice, sã practice medicina. Nu, însã, ºi sã-ºi consacre toate
forþele cercetãrii orientalistice. ªi nu încape nici o îndoialã cã
în cei aproape douãzeci de ani amintiþi a acumulat cunoºtinþe,
a aprofundat cele ºtiute de mai înainte ºi „doldora de carte” a
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alþii, puþini la numãr, de peste douãzeci de ani, cãci marele
orientalist ne-a pãrãsit la începutul... verii lui 1987.
Într-o carte (Amintirea care ne rãmâne, 2002) i-am evocat
mai pe larg figura, rememorând ºi întâlnirile avute în acel din
ce în ce mai îndepãrtat deceniu nouã al veacului trecut. Am
fãcut-o cu nostalgie ºi mãrturisesc cã m-am bucurat – totuºi!
– când dupã 1989 autoritãþile Capitalei s-au gândit ºi la el
dând numele strãzii pe care a locuit în ultimii ani de viaþã
Constantin Daniel.
Acest mare orientalist, care a trãit toatã viaþa într-o rarã
modestie ºi într-o decenþã de la care generaþiile de azi ar putea
învãþa multe, n-a mai apucat sã vadã la televizor ori sã audã la
radio grozãviile care s-au întâmplat la Bagdad ºi la Babilon
dupã invazia Irakului de cãtre trupele americane. ªi mã gândesc
cât de mult l-ar fi durut sã ºtie cum comori inestimabile ale
artei antichitãþii au dispãrut fãrã urmã (ºi poate pentru
totdeauna!) din muzeele ºi de pe ºantierele arheologice din
þara califilor ºi a Seherezadei.

Un oltean atipic: Fãnuº Bãileºteanu
Cine a spus, când o fi spus cã prieteniile cele mai trainice
se înfiripã în anii de ºcoalã a avut mare dreptate, fiindcã, oriunde
te-ar purta viaþa, momentele trãite cu tovarãºii de studii nu se
uitã niciodatã.
Nu-mi amintesc când ºi în ce împrejurãri am stat pentru
întâia oarã de vorbã cu Fãnuº – un „oltean atipic”, cum mi s-a
pãrut din prima clipã în care am schimbat niºte vorbe, impresie
cu care am rãmas apoi pentru totdeauna. Spun ºi scriu „oltean
atipic” ºi mã gândesc numaidecât la alþi colegi, din aceeaºi
zonã geograficã a României, oameni repeziþi la vorbã, iuþi la
mânie, gata sã se ia la ceartã cu tine din te miri ce ºi sã-ºi
susþinã opinia lor pânã în pânzele albe. Fireºte, nu mã refer la
contraindicaþiile ºi conflictele banale, ci la cele de ordin spiritual, cultural, de vreme ce e vorba de anii studenþiei noastre, ai
avânturilor spontane ºi uneori necugetate, la impulsivitatea
pe care ne-o puteau da cine ºtie ce lecturi recente, ori ore de
curs sau seminar.
Fãnuº Bãileºteanu era în prima promoþie din urma mea ºi
cred cã ne-am cunoscut la cenaclul literar studenþesc de
duminicã dimineaþa, din amfiteatrul „Odobescu” al Facultãþii
de Limba ºi Literatura Românã din Bucureºti, probabil prin
anii 1965-1966, la puþinã vreme dupã ce am ajuns sã fim colegi,
dacã nu cumva ne vom fi întâlnit în holul Universitãþii sau la
cãminele studenþeºti de la Grozãveºti.
Oricum ºi oriunde va fi fost sã se fi întâmplat întâlnirea
noastrã un lucru e cert: spiritul lui camaradesc, modestia,
disponibilitatea la dialog, receptivitatea faþã de interlocutor,
toleranþa ºi înþelegerea faþã de excesele unora ni l-au fãcut
plãcut pe Fãnuº, atât mie cât ºi altor colegi.
Doljean ca ºi Vasile Blendea (cu care, în treacãt fie spus
avea oarecari puncte comune), Fãnuº aducea cu sine, dincolo
de virtuþile amintite (ºi încã altele!) o neostoitã sete de studiu,
de învãþãturã, ambiþia de a-ºi cultiva spiritul, ºtiind cã pãrinþii
lui, oameni simpli, agricultori din Sãlcuþa Doljului l-au trimis la
Bucureºti „sã ajungã cineva”, adicã un ins care sã le onoreze
neamul ºi familia.
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pornit la elaborarea studiilor ºi cãrþilor care aveau sã vadã lumina tiparului începând din 1974.
Ceea ce surprinde (ºi totodatã acordã un credit nelimitat
autorului încã de la primele pagini ale lucrãrilor lui) este viziunea
de ansamblu ºi totodatã sinteticã asupra subiectelor abordate.
O anume disciplinã, o rigoare a redactãrii, o structurare exactã
„nemþeascã” a materialului sunt primele constatãri pe care le
poate face cititorul obiºnuit ºi dornic de informaþie autorizatã
ºi ineditã.
Iatã, bunãoarã, care sunt capitolele Civilizaþiei sumeriene:
Introducere, Cadrul geografic, Descoperirea sumerienilor ºi a
civilizaþiei lor, Scurtã schiþã istoricã a Sumerului, Modul de
producþie tributar în Sumer; Regele, preoþii ºi templele;
Dregãtorii, Administraþia, Oºtirea ºi justiþie; Scribii, negustorii
ºi transporturile; Artizanii ºi meºteºugurile; Þãranii ºi economia
agrarã, Viaþa de toate zilele, Panteonul, Cosmologie, Scriere,
Limba, Literatura, Arta, ªtiinþa, Iradierea culturii sumeriene,
Lista de regi mitici din Sumer, Cronologia civilizaþiei sumeriene,
Bibliografie.
Se ºtie de când lumea cã în biografia fiecãruia dintre noi
existã cãrþi sau personalitãþi care ne marcheazã pentru toatã
viaþa. Pot spune cu mâna pe inimã cã monografiile lui
Constantin Daniel ºi-au pus pe sufletul meu o amprentã care
cred cã nu se va ºterge niciodatã. Aºa se explicã faptul cã una
din plachetele de poezie (poate cea mai îndrãgitã) am intitulat-o
Peregrin la Ninive (evident, cu un conþinut ce trimite numaidecât cu gândul la Orientul Mijlociu!).
În viaþã existã fel de fel de întâmplãri cu semnificaþii anume.
În 2005, când mi-a fost dat sã ajung ºi eu la Babilonul lui
Nabucodonosor, în cetatea blestematã de Biblie, locurile ºi
monumentele de acolo mi s-au pãrut cunoscute aidoma, mai
dinainte, într-atât de limpezi ºi de proaspete îmi rãmãseserã în
memorie cele „vãzute”, pe aripile imaginaþiei, încã din urmã cu
douãzeci de ani, în cãrþile lui Constantin Daniel...
L-am cunoscut, fugitiv, e drept, pe acest mare orientalist ºi
în postura sa de medic psihiatru la Policlinica Batiºtei, unde a
profesat dupã reîncadrarea în muncã ºi pânã la pensionare.
Am apelat, cum se fãcea prin anii ’80, la el pentru a mã sprijini
în obþinerea unui banal certificat medical necesar la examenul
de conducere auto. Felul în care m-a primit, dar mai ales atenþia
ºi delicateþea cu care am vãzut cã este privit de cãtre colegii lui
de la cabinetele pe la care m-a însoþit personal m-au convins
încã o datã asupra prestigiului ºi reputaþiei de care se bucura
din partea tuturor.
Nu sunt eu omul avizat care sã se pronunþe asupra virtuþilor
de medic ale acestui reputat orientalist, dar – mutând puþin
planurile – trebuie sã mai mãrturisesc cã un studiu al lui despre
medicul-scriitor V. Voiculescu, publicat într-o culegere de
articole din acei ani, m-a convins peste mãsurã asupra
temeiniciei cu care se consacra cunoaºterii muncii unui confrate
(am aflat ulterior cã l-a cunoscut ºi personal pe autorul
Pescarului Amin ºi al Ultimelor sonete...).
Parcã-l vãd ºi acum ceremonios, amabil ºi sobru totodatã,
deschizându-mi uºa casei lui din strada Povernei ºi invitândumã sã iau loc pe un fotoliu, apoi arãtându-mi albume ºi cãrþi
îngãlbenite de vreme, cumpãrate de prin strãinãtate cu eforturi
financiare deloc mici sau primite de la colegi de peste hotare.
Dar uºa aceea nu se mai deschide pentru mine ºi pentru

SAECULUM 1/2009

contemporanii noºtri

PRO

Ce a urmat se poate afla din dicþionarele ºi istoriile literare
în care Fãnuº figureazã ca unul dintre criticii literari serioºi, în
care poþi avea încredere fiindcã au scris cãrþi care te obligã din
capul locului sã le acorzi întregul tãu credit.
Fãnuº a fost apreciat încã din timpul facultãþii, nu numai
de cãtre colegi, ci ºi de cãtre profesori. În 1970, când a terminat
el studiile universitare, prin Ministerul Culturii începuse sã batã
un aºteptat ºi binevenit vânt de înnoire, nu numai în orientãri,
ci ºi în ce priveºte cadrele. Aºa se face cã profesorul nostru,
Ion Dodu Bãlan, ajuns adjunct al ministrului de resort a angajat
atunci în diverse funcþii absolvenþi de Filologie, oameni pe
care îi cunoºtea din anii lor de studenþie ºi pe care ºtia cã se
poate baza. Aºa au ajuns în Centrala Editorialã, în unele edituri
ºi în ministere Ecaterina Þarãlungã, Paul Dugneanu, Mariana
Ionescu, Passionaria Stoicescu ºi, fireºte, Fãnuº Bãileºteanu,
pe care în 1981 îl vom întâlni la Muzeul Literaturii Române pe
post de cercetãtor ºi de editor al revistei de elitã „Manuscriptum”, locul în care aveam sã ajung ºi eu, dar mult mai târziu,
peste vreo douãzeci de ani.
Dar nu atât cariera, excelentã de altfel, a lui Fãnuº
Bãileºteanu intereseazã în aceste însemnãri (ea poate fi aflatã
din dicþionarele literare, cum am spus) cât omul, prietenul,
colegul de preocupãri ºi – de ce nu? – de idealuri literare.
Între noi a existat dintotdeauna o încredere reciprocã, aº
zice totalã ºi cãreia, gândindu-mã, azi cu greu îi pot afla un
termen de comparaþie.
Odatã, pe când lucra la „Manuscriptum” Fãnuº a primit de
la un colaborator câteva poezii nesemnate ºi care, susþinea
deþinãtorul lor, aparþineau lui V. Voiculescu. Nu atât din
suspiciune cât mai degrabã din exigenþã ºi din probitate
profesionalã Fãnuº nu le-a publicat. ªtiindu-mã cunoscãtor
avizat al operei lui V. Voiculescu, mi le-a înmânat mie,
rugându-mã sã-mi spun o pãrere ºi apoi sã-mi dau verdictul.
Nu de puþine ori, când ne aflam amândoi la vreo manifestare
literarã ºi era invitat la cuvânt, Fãnuº mã lua drept martor ocular al unor evenimente ºi întâmplãri din viaþa literarã. De-a
lungul discursului îºi puncta spusele privindu-mã ºi adresânduse auditoriului: „Florentin ºtie!” sau „Florentin a fost de faþã ºi
poate sã vã confirme cã am dreptate!”. Fireºte, îl aprobam
imediat printr-o simplã înclinare a capului fiindcã niciodatã nu
trunchia ºi nu denatura adevãrul, darãmite sã inventeze ori sã
adauge ceva de la el spre a se face ºi mai convingãtor.
Am motive sã cred cã dupã ce a plecat de la „Manuscriptum”,
iar mai târziu a ajuns director adjunct al Bibliotecii Academiei
Fãnuº purta în suflet nostalgia anilor în care cu mari greutãþi,
dar ºi cu mare pasiune lucra la editarea revistei ce apãrea sub
patronajul Muzeului Literaturii.
La o aniversare „rotundã” a publicaþiei, dupã anul 2000,
povestea celor din rotonda instituþiei-gazdã o serie întreagã
de avataruri redacþionale legate de cenzura de dinainte de 1989,
de necazurile avute cu tipografia, de înþelegerile ori neînþelegerile cu unii ºefi din minister ºi de multe altele. Punea atâta
pasiune în cele spuse încât aveai impresia cã toate cele
povestite de el s-au întâmplat doar cu o zi-douã înainte ºi nu
cu peste cincisprezece ori chiar mai mulþi ani. Se vedea ºi se
simþea de departe cã în bunã mãsurã o parte din sufletul omului
arsese ºi rãmãsese acolo, poate în filele multelor numere de
revistã care formeazã azi o colecþie de mare frumuseþe ºi de o
valoare bibliofilã deosebitã.
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La un moment, simþind cã publicul care-l asculta începe sã
dea semne de nerãbdare, aºteptând sã sfârºeascã acele
confesiuni, povestitorul, roºu de emoþie, a conchis: „Sunt
multe, sunt foarte multe de spus, dar mã opresc aci fiindcã nu
vreau sã vã plictisesc!”.
Cei din salã, altfel de public, mult mai puþin numeros decât
cel care în urmã cu cincisprezece-douãzeci de ani putea încãpea
în aceeaºi salã (la vestitele „Rotonde 13”, unde-i asculta pe
ªerban Cioculescu, pe Ovidiu Papadima, pe Vladimir Streinu)
n-a protestat ºi a aplaudat oarecum mecanic pentru cã n-a înþeles
nici eforturile ºi nici emoþiile unor editori de revistã din anii ’80.
În mod foarte ciudat, deºi explicabil, democraþia ºi libertatea
cuvântului, instaurate pe deplin în România dupã 1989, i-a
îndepãrtat pe mulþi cultura adevãratã ºi de culisele fãuririi ei...
La Biblioteca Academiei, dupã anul 2000, nenumãraþi
scriitori ºi oameni de culturã au descoperit (sau au redescoperit)
în persoana lui Fãnuº Bãileºteanu un prieten, un coleg ºi tovarãº
gata sã le sarã numaidecât în ajutor.
Un singur, dar grãitor exemplu: dupã introducerea taxei de
permis l-am vizitat ºi – atât cât i-au permis prerogativele de
director adjunct – mi-a facilitat obþinerea amintitului document pe o perioadã limitatã fãrã bani, mai apoi prelungindu-mi-l
cu alte zile, pentru a putea studia fondul documentelor legat
de viaþa ºi opera lui N. Porsenna (lucram pe atunci la monografia
care a apãrut în 2008). „ªtiu cã n-ai bani, mãi Florentine, cã
scriitorii n-au bani – mi-a zis el –, aºa cã te ajut ºi eu cum pot!”.
ªi m-a ajutat.
Câteodatã, la aceeaºi bibliotecã, pânã când îmi erau
aduse cãrþile la masã, urcam scãrile sã-l salut ºi el, bucuros
de oaspeþi ºi probabil obosit ºi plictisit de munca de rutinã
de acolo (îmi povestea ce necazuri are cu personalul, cum
este obligat sã ia mãsuri împotriva voinþei lui ºi uneori în
dauna financiarã a unor colegi º.a.) întrerupea totul ºi se
aºeza la o „tacla scurtã” despre foºtii colegi de studenþie,
despre viaþa literarã, despre câte ºi mai câte din lumea prin
care ne miºcam amândoi.
Aducând odatã vorba despre fratele lui, scriitorul Jean
Bãileºteanu, mi-a promis cã-mi va da în curând o carte a aceluia,
Goana, un roman în care personajul principal este celebrul, pe
vremuri, Petrache Lupu. La proxima întâlnire mi-a adus volumul
ºi mi l-a dãruit împreunã cu cea mai recentã apariþie editorialã
a lui, Eseuri, op despre care i-am promis cã voi scrie în revista
„Sud”. ªi am scris, dar, din pãcate, cronica mea a apãrut la
câteva zile dupã ce Fãnuº ne-a pãrãsit pentru totdeauna. ªi el
n-a mai putut-o vedea...
Cãrþile despre Sadoveanu (marea lui dragoste), câteva volume de cronici ºi eseuri monografiile Grigore Vieru ºi Marin
Sorescu, la care se adaugã un masiv volum, Interludii (alcãtuit
ºi tipãrit postum de cãtre Jean Bãileºteanu) în care sunt adunate
studii despre scriitori români clasici ºi contemporani (de la
Mihai Kogãlniceanu ºi Ion Ghica ºi pânã la unii autori de azi,
dar ºi despre mari personalitãþi ale culturii universale (de la
Giambatista Vico ºi Marcel Proust ºi pânã la Johan Huizinga),
ca ºi unele articole despre instituþii culturale româneºti, din
þarã ºi din strãinãtate, despre evenimente ºi personalitãþi istorice
alcãtuiesc o moºtenire culturalã care dovedeºte cã Fãnuº n-a
trãit degeaba, cã a lãsat ceva preþios în urmã. În fine, cã zilele
care i-au fost sortite de Dumnezeu l-au condus cãtre un destin
pe care îl putem socoti cu îndreptãþire împlinit.
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dedicate comemorãrii victimelor Holocaustului din
România, 6 octombrie 2008 – „Demnitate în vreme de
restriºte” (Ed. Hasefer), volum alcãtuit de un colectiv de
specialiºti de la Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor
din România, sub coordonarea prof. dr. Liviu Rotman,
directorul Centrului (în colectiv, în ordinea alfabeticã –
Adina Babeº, Lya Benjamin, Anca Ciuciu, Dumitru Hîncu,
Hary Kuller, Marius Popescu, Gabriela Vasiliu). Au acordat
sprijin numeroase foruri, instituþii, persoane avizate,
martori din Romînia ºi din alte þãri, ca ºi revista noastrã,
„Realitatea evreiascã”. Întregul volum a apãrut sub
auspiciile FCER ºi Institutului Naþional pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel”. În Cuvânt Înainte
semnat de dr. Aurel Vainer, preºedintele FCER, se spune
despre necesitatea neuitãrii nu numai a crimelor fãptuite
în anii Holocaustului, dar ºi a faptelor de demnã solidaritate cu soarta victimelor. În Argumentul scris de dr. Liviu
Rotman, sunt pomenite nu numai actele de bravurã ale
acelor Hassidei Umot Haolam (din ebraicã, Drepþi între
Popoare), dar ºi gesturi aparent banale,care au dovedit
cã existã omenie în oricare vremuri, cât de rele, ca de
exemplu, permisiunea datã de profesorul universitar Victor Papacostea pentru ca studentul Lazãr Rosenbaum
sã poatã audia cursurile, deºi era exclus din Universitate
pe baza înjositoarelor legi rasiale. Era în anii 1942-1943,
când nu se ºtia exact cum se va termina rãzboiul. Mai
erau ºi politicienii de frunte, precum Iuliu Maniu, dr.N.Lupu
care prevedeau o întorsãturã cu totul defavorabilã pentru
România, iar tratamentul la care erau supuºi evreii nu
puteau sã ajute, ci dimpotrivã scãdeau ºansa unor
tratative care deja se iniþiau, cu Aliaþii. De altfel, Iuliu
Maniu a protestat, este adevãrat, destul de puþin
convingãtor, împotriva deportãrii evreilor în Transnistria,
ca ºi împotriva continuãrii rãzboiului pe teritoriul Ucrainei.
Gala Galaction, numit dupã mulþi ani, „un sionist creºtin”,
ºi-a exprimat compasiunea, dar mult nu putea sã facã.

Despre Drepþii Popoarelor
Vom parcurge capitolele cãrþii, începând cu
nominalizarea celor cãrora li s-a acordat titlul de Drept al
Popoarelor, în ordinea alfabeticã, aºa cum sunt prezentaþi.
Viorica Agarici (1886 – 1979) a fost preºedinte al Crucii
Roºii în oraºul Roman. S-a scris mult despre aceastã
admirabilã fiinþã, o doamnã în cel mai nobil sens, pe care
Marius Mircu a cunoscut-o la Bucureºti, când ea arãta
ca o bunicuþã, avea 85 de ani, „mãruntã, slãbuþã, sfioasã,
vãduvã. A revenit în oraºul natal (n.n. Bucureºti), dupã
ce a trãit o mare aventurã de o singurã zi ºi trãieºte fericitã
PRO

În anul 1953, Knesset-ul (parlamentul israelian) a votat
legea pentru cinstirea celor care au salvat evrei de la
moarte ori deportare (ºi moarte) nefiind de etnie evrei, în
anii Holocaustului., numindu-i, dupã tradiþia iudaicã, cu
titlul de Drepþi ai Popoarelor sau Drepþi între Popoare;
Institutul Yad Vashem (în traducere literalã „braþul
numelui”, adicã „memoria”) care gestioneazã documentele
referitoare la Holocaust de la data votãrii legii amintite, a
putut sã acrediteze un numãr de cãteva mii de Drepþi ai
Popoarelor, pe primul loc situându-se foºti cetãþeni din
Polonia, unde masacrul evreilor a dus la pieirea a circa
50% din numãrul total al victimelor. Înþelegem astfel cât
de greu era sã salvezi un singur om din acest cumplit
malaxor construit pentru uciderea copiilor (un milion ºi
jumãtate),femeilor, bãrbaþilor în floarea vârstei ºi bãtrâni
ce nu mai puteau, mulþi dintre ei, nici sã mai meargã pe
propriile picioare, dar sã mai lupte împotriva Reich-ului
„de o mie de ani”. Dacã etnia cãlãilor nu are aici importanþã,
etnia victimelor este factorul determinant, nazismul
propunându-ºi eliminarea, dupã handicapaþi, sectanþi,
vagabonzi, homosexuali, a evreilor, romilor, apoi, dacã
ne uitãm în „Mein Kampf”, cartea de cãpãtâi a naziºtilor,
a slavilor, latinilor, adicã a tot ce nu era de rasã „purã”,
arianã. Cei care au salvat evrei, desigur ºi romi, alte etnii,
categorii de condamnaþi, erau ºi ei de etnii diferite, iar
exemplele cele mai ilustre pot fi aduse ca exemple de la
regele Danemarcei, care numai prin gestul sãu de a purta
ostentativ steaua galbenã în ºase colþuri a dat un imbold
populaþiei pentru a încerca sã salveze evrei, apoi
diplomatul suedez Raul Wallenberg, dispãrut dupã 1945
în GULAG, º.a. În România, din cauza restricþiilor impuse
de regimul politic de dupã rãzboi, numãrul celor care au
putut sã beneficieze de onoarea de a fi numiþi Drepþi ai
Popoarelor a fost ºi este încã destul de mic, 70 (în unele
cazuri soþ, soþie, fii, fraþi), la care se adaugã basarabeni
în numãr de 37, adicã, în total peste o sutã, ultima fiind
Magdalena Stroe, pe care am avut ocazia s-o vedem la
Centrul Comunitar din Bucureºti, în urmã cu trei ani, când
ES Ambasador Rodica Gordon i-a înmânat diploma din
partea Statului Israel. Dar, pe lângã aceºti oameni
titularizaþi ca atare, au mai fost mii ºi mii de oameni,
militari, þãrani, funcþionari, muncitori, înalþi demnitari,
români, maghiari, germani care au pus umãrul, ºi-au riscat
libertatea ºi viaþa pentru a-ºi împlini menirea pe care orice
moralã ne-o atribuie. Sã ne iubim aproapele, sã nu-i facem
rãul pe care nu ni-l dorim nici nouã. Despre cãlãi, despre
negaþioniºtii de astãzi, care ucid ºi morþii în numele unui
fals orgoliu naþionalist nu vom vorbi aici. Ne vom referi la
o carte publicatã chiar în ziua începerii manifestãrilor
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în mijlocul familiei de fraþi, fii, nepoþi ºi strãnepoþi... Afli
cu uimire cã familia ei este mult mai numeroasã... i se
adaugã 824 de evrei originari din Iaºi cãrora le-a redat
viaþa”. De ce face Marius Mircu aceastã afirmaþie cu totul
adevãratã? Pentru cã în dimineaþa de 3 iulie 1941, doamna
Agarici, însoþitã de persoanele care o ajutau la Crucea
Roºie a cerut ºefului gãrii din Roman sã se deschidã
câteva vagoane, deºi santinelele germane pãzeau cu
strãºnicie trenul, ameninþând cã vor trage cu arma.
Oamenii, în majoritate muribunzi (era Trenul Morþii Iaºi –
Cãlãraºi) au primit îngrijiri medicale, hranã ºi, cel mai
important, au recãpãtat speranþa salvãrii. Este unul dintre
cele mai eroice ºi umanitare gesturi din timpul celui de al
doilea rãzboi mondial. Doamna Viorica Agarici a fãcut
toate acestea din spirit real creºtin, ca preºedinte al Crucii
Roºii locale ºi ar merita sã i se dedice un monument.
Antal Rozalia, ale cãrei date biografice exacte nu
au fost gãsite, locuia în Satu Mare ºi a ascuns familia de
evrei Handler, care îi erau vecini. Era în anul 1944, când
soarta rãzboiului era pecetluitã pentru Germania nazistã
ºi aliaþii ei, dar regimul fascist nylassyst a avut ca unic
obiectiv uciderea a cât mai mulþi evrei prin expedierea lor
la Auschwitz, într-un ritm care a depãºit ºi capacitatea
aparatului de exterminare construit de naziºti. Dar nu toþi
maghiarii considerau cã politica de exterminare coincide
cu propria lor educaþie ºi propria lor conºtiinþã ºi, atunci,
au acþionat.
Anghel T
T.. Anuþoiu (1914 – 2003) Nãscut în satul
Nistoreºti – Vrancea, a fost secretarul Asociaþiei
veteranilor de rãzboi (din Primul Rãzboi Mondial). În 1941
a avertizat pe evreii din Bacãu, Braºov, Odobeºti, Piatra
Neamþ, Buzãu despre iminenþa unor arestãri, în scopul
deportãrii, ajutându-i sã-ºi gãseascã un adãpost.
Bãiaº V
asile ºi Maria erau þãrani din Viile Dejului ºi
Vasile
în 1944 au adus alimente familiei Steinfeld, þinuþi închiºi
la Dej, oferind adãpost copiilor.
Beceanu Dumitru, farmacist cu doctorat, la Iaºi,
ofiþer în rezervã a adãpostit 20 de evrei, inclusiv pe
angajaþii sãi, evrei, în timpul Pogromului de la Iaºi.
Beleca V
alerian (1899-1944) ºi Beleca Minodora
Valerian
au adãpostit nouã refugiaþi din Transnistria, în 1944, iar
în urma unui denunþ, au fost executaþi de militari germani.
Cojoc Gheorghe, inginer forestier de lângã Târgu
Neamþ a preluat un lot de 50 de evrei, în 1942 ºi i-a angajat
la lucrãri forestiere, salvându-i de la deportare.
Criveanu Theodor (m.1988), ofiþer român, a salvat
la Cernãuþi mii de evrei, acordând permise de muncã fãrã
a respecta ordinele ºi instrucþiunile germane, ºi-a riscat
viaþa. Era dintr-o familie de intelectuali, feþe bisericeºti,
arhitecþi. S-a cãsãtorit cu o evreicã, dupã rãzboi.
Cuciubã Traian, tatãl ºi fiul au ajutat evrei sã treacã
graniþa dinspre Transilvania de Nord ocupatã de regimul
fascist maghiar, spre teritoriul neocupat. Dumitru Adrian,
Tiron Strauss
Gabriela, Catanã Maria au salvat evrei de la moarte
în Transnistria.
Regina Elena, mama Regelui Mihai (1896-1982)
a intervenit, împreunã cu Patriarhul, pe lângã mareºal
pentru oprirea deportãrilor din Cernãuþi, apoi, în 1943
pentru revenirea copiilor ºi multor altor evrei din
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Transnistria. Farkas ªtefan ºi Rozalia, Florescu
Constanþa, preotul Petre I. Gheorghe, Alexandru Ghiþescu
(acesta a ascuns pe vecinul sãu av. Joseph Morgenstern,
în timpul pogromului legionar de la Bucureºti), Grosz
Rozalia,Grosz Bandi, Hîj Simion, medic (împreunã cu
soþia Metzia au ajutat evrei la Cernãuþi,), episcopul luteran
Jarosi Andor a ajutat evrei la Cluj, fiind în pericol de a fi
arestat Constantin Karadja (1889-1950), Consulul general al României la Berlin în anii 1931-1941, apoi ºef al
secþiei consulare la MAE, la Bucureºti, pânã în 1947 a
intervenit pe cãi diplomatice, dar ºi prin intermediari pentru
informarea Aliaþilor, ca ºi pe oamenii politici români despre
tragedia evreilor din Europa. La fel, diplomatul Florian
Manoliu acreditat în Elveþia a salvat viaþa unor evrei din
mai multe þãri. Emilian Mãrculescu, Valeriu Moldovan mici
proprietari au salvat direct evrei de la execuþii, deportare.
Ofiþerul de jandarmi Sabin Motora a evacuat în calitate
de comandant de lagãr
lagãr,, evrei din V
Vapniarka,
apniarka, spre
a-i salva de execuþii.
Muranyi Roszi, Nits Janos, Gyula, Aliz, Oniºor Ioana,
Demuscã Letiþia, Crãciun Ana ºi Pavel, Paelungi ªtefan,
Pal Anna ºi Jeno, Pântea Nona, Peter Lajos, Pocorni
Egon ºi Nicolina, Pop Nicolaie, Maria ºi Aristina, oameni
simpli fãrã prea multã carte, dar cu inimã ºi judecatã au
oferit ajutorul de care erau în stare, opunându-se astfel
unei barbarii de neimaginat în secolul XX. Demnitarul Pop
Valer a ajutat evrei care fãceau parte din familia sa, prin
soþia evreicã, riscându-ºi cariera ºi viaþa, la Cluj. Despre
primarul oraºului Cernãuþi, Traian Popovici s-a scris mult,
vom reveni, a apãrut ºi cartea sa de „Spovedanii”, a fost
un personaj legendar prin curajul ºi nobleþea cu care a
tratat problema salvãrii evreilor în acele vremuri. Mai
amintim pe inginerul Profir Grigore, fermierul Alexa Puti,
cu familia, preotul ºi pictorul George Rusu, avocatul
Constantin Simionescu, judecãtorul. militar Mircea Petru
G.Sion, prof. dr. Raoul ªorban (contestat, astãzi, de diverºi
cercetãtori) Stoenescu Ioana ºi Pascu, Magdalena Stroe,
pe care am amintit-o mai sus, Ioan Þuta, Szakadati Janos
ºi Juliana, profesorul Toth Joseph, Tubak Maria, fermierul
Josef Zaharia, ca ºi cetãþenii români din Basarabia (din
lipsã de spaþiu nu mai nominalizãm aici pe aceºti Drepþi
ai Popoarelor, dar vom reveni asupra lor), toþi aceºtia, în
diverse împrejurãri, în timpul pogromurilor (Bucureºti,
Iaºi,), al deportãrilor, al masacrelor din România aflatã
sub controlul regimului antonescian, în Transilvania de
Nord ocupatã, au dovedit cã omenia este ºi trebuie sã fie
mai puternicã decât instinctul bestialitãþii.

Faptele vorbesc despre oameni
Începând cu 28 iunie 1941, trupele române au pãrãsit
teritoriile cedate cãtre URSS, în urma ultimatumului
anunþat de guvernul sovietic, moment extrem de dureros
pentru toatã populaþia României, inclusiv pentru evrei,
deºi se fac astãzi afirmaþii generalizatoare care încearcã
sã incrimineze în bloc pe evrei pentru evenimentele
petrecute. La 1 iulie al aceluiaºi an, trupe militare din
care fãceau parte ºi legionari au provocat un pogrom
cãruia i-au cãzut victime 11 femei, 34 bãrbaþi ºi cinci
copii, toþi evrei ºi nici unul vinovat cu ceva. Regretatul
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adãpost, s-a adresat cu respect fruntaºilor obºtii, rabinilor,
intelectualilor, celorlalþi, le-a spus cã el nu face deosebire
între etnii, iar la sfârºit a anulat toate hârtiile pe care un
zelos executant scrisese „suspect de a fi comunist”.
Desigur, plutonierul nu a putut opri deportarea evreilor la
Tg. Jiu, dar aceºtia au putut sã-ºi lase copiii în grija celor
din împrejurimi, iar documentele nu mai aveau acea
trimitere de mare risc pentru viaþa celui deportat,
„comunist, evreu”. Mihail Sadoveanu l-a întâlnit dupã
rãzboi pe plutonierul major Prisãcaru ºi i-a fãcut portretul
cu pana sa de scriitor.
Pogromul de la Iaºi a rãmas ca una dintre filele
însângerate ale istoriei nu numai a evreilor, dar ºi a istoriei
acestei þãri, pentru cã evreii uciºi erau cetãþeni ai acestei
þãri. Au fost oameni de bunã credinþã care au înþeles
proporþiile masacrului ce se pregãtea ºi i-au prevenit pe
concetãþenii lor, evrei. Soldaþi, studenþi au mers din casã
în casã, acolo unde aveau cunoscuþi ºi i-au sfãtuit unde
sã se ascundã. Veronica Zosin, devenitã ulterior prima
femeie magistrat din România a fost ºi ea implicatã.
Inginerul român Naum, preotul ortodox Rãzmeriþã au fost
uciºi numai pentru cã au încercat sã salveze evrei. La
fel ºi strungarul Ioan Gheorghiu. Comisarul de poliþie
Suvei, gardianul Sava, comisarul Mircescu, studenþii
Mircea Scripca, Goga Voloºievici, proprietarul unei case
Gh.Alexa, av. I.Dimitriu au intervenit direct pentru salvarea,
eliberarea unor evrei, iar directorul unui spital din Iaºi,
colonelul dr. Iamandi a refuzat sã predea pe evreii care
erau angajaþi ai spitalului, pentru a fi duºi la chesturã ºi
uciºi, cum s-a întâmplat cu mulþi alþi evrei. Cãpitanul Darie
a semnat bilete de trecere liberã unor evrei, preotul Neculai
Savin a adãpostit o familie de evrei cu copilul acesteia,
iar pe soldaþii care au nãvãlit în curtea bisericii, i-a potolit
scoþând la vedere icoanele. Medicul radiolog prof. dr. Emil
Radu, industriaºul Grigore Profir, cãpitanul Panait
Panaitescu, farmacistul dr. Berceanu, prof.univ. dr. Andrei
Oþetea, Greta Oculescu (despre ei a scris ºi Sebastian),
soþii Vasile ºi Agripina Petrescu s-au pus chezaºi pentru
viaþa concetãþenilor evrei, unii au fost maltrataþi de
bandele dezlãnþuite ale pogromiºtilor. Dacã nu erau aceste
intervenþii, probabil, numãrul victimelor din iunie-iulie
1941, la Iaºi ar fi fost mai mare. Ei au apãrat bunul nume
al cetãþeanului acestei þãri care nu se subordoneazã unor
ordine criminale ºi nici nu se îmbatã cu sângele unor
victime. Acþiuni de salvare au avut loc ºi pe parcursul
celor douã Trenuri ale Morþii, deºi condiþiile erau aproape
imposibile pentru o intervenþie salvatoare. Alãturi de
Viorica Agarici au fost ºi alþi cetãþeni români care au fãcut
tot ce le-a stat în puteri sã uºureze soarta condamnaþilor
la moarte prin asfixiere ºi sete.
Un alt capitol al Holocaustului l-a constituit masacrul
sistematic din Transnistria, început în octombrie 1941,
când a avut loc ºi pogromul-masacru de la Odessa. Vom
aminti aici numai ceea ce se referã la actele de omenie,
nu înainte de a afirma cã la Odessa nu a avut loc o
rãzbunare a Conducãtorului pentru explozia provocatã la
Comandamentul militar român de cãtre agenþi NKVD cu
o logisticã pusã la punct de la centru, ci pur ºi simplu un
masacru antievreiesc, pentru cã victimele nici nu erau
din Odessa, ci din Basarabia. Primarul român al Odessei
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cercetãtor Marcu Rozen scria cã,, mulþi ofiþeri ºi subofiþeri
români au salvat evrei de la moarte, astfel locotenenþii
Al. Atanasiu ºi Ion Gai, sergentul Gh. Olteanu º.a. l-au
salvat pe dr. Leon Haber, cãpitanul C.Stino a împiedicat
omorârea soldaþilor evrei din cazarma Regimentului 29
Infanterie, locotenentul Nimereanu, fiu de preot, a salvat
o familie de evrei. Mulþi români au ascuns evrei în propriile
case”. Violenþele au încetat la intervenþia generalului
Constantin Sãnãtescu (viitorul prim-ministru), comandantul Corpului 8 Armatã. În ianuarie 1941 a avut loc
pogromul de la Bucureºti. La un an dupã aceastã cumplitã
tragedie, nunþiul papal de la Bucureºti, monseniorul
Cassulo l-a întâlnit pe stradã pe rabinul Zvi Guttman,
care a pierdut doi fii în pogrom, împuºcaþi la Jilava, fiind
el însuºi împuºcat, dar scãpând cu viaþã. Monseniorul
l-a salutat în limba ebraicã, cu voce tare, spre a fi auzit
de trecãtori. Era un gest de solidaritate din partea unui
înalt demnitar al Bisericii Catolice. Despre crimele
legionarilor (astãzi sunt voci care încearcã sã-i disculpe,
aruncând vina pe mareºal ori pe sovietici ori chiar... pe
evrei) au scris cu indignare ºi adâncã amãrãciune
diplomatul român Grigore Gafencu, diplomaþii strãini Rene
de Weck, Jean Mouton, ca ºi scriitorii Liviu Rebreanu,
Galaction, Petre Pandrea, º.a. Desigur aceste proteste
s-au erxprimat în faþa hârtiei, (scrisori, jurnal personal).
Luatã prin surprindere, populaþia nu a avut timp sã
reacþioneze la violenþele izbucnite aparent spontan. Dar
au fost ºi reacþii, astfel Constanþa Florescu a adãpostito pe prietena ei Roza Hendler, Al. Ghiþescu l-a ascuns
pe avocatul Joseph Morgenstern, familia Stoenescu a
adãpostit pe membrii familiei Donner, Maria Tubak le-a
spus legionarilor care vânau evrei cã nu are chiriaºi de
aceastã etnie, salvându-i astfel de la moarte sigurã. Gh.
Lungulescu a ascuns evrei în cãminul ªcolii Anglicane
din strada Olteni. Colaboratorul revistei noastre, Þicu
Goldstein a relatat faptul cã un anume Dumitru Miticã,
rom de origine, a venit cu mâncare la familia Goldstein,
ºtiind cã ei nu pot sã iasã din casã.
Odatã cu începerea rãzboiului cu sovieticii, evreii sunt
trimiºi la muncã obligatorie mai aproape ori mai departe
de casã, încadrarea lor în armatã fiind strict interzisã pe
motive aºa zis politice, de fapt rasiale. Procedura era
intenþionat înjositoare, soarta evreilor era în mâna
comandanþilor militari, legea marþialã, deportarea, execuþia
fiind aplicabile în orice moment, sub orice pretext. Totuºi
au fost militari care s-au purtat ca oameni de suflet, astfel
lt. col. D. Vasiliu, cãpitanul Mircea Bãlteanu, (primar la
Bãneasa), º.a. au avut grijã sã atenþioneze din timp
populaþia evreiascã despre unele mãsuri ce urmau a se
întreprinde, au permis asigurarea hranei ºi unor condiþii
cât de cât normale de muncã, etc.
Mai tragicã a fost soarta evreilor din zona de graniþã,
care a fost evacuatã masiv ºi apoi deportatã. . Numele
plutonierului major de poliþie Dumitru Prisãcaru a rãmas
în memoria supravieþuitorilor din oraºul Huºi, ca ºi a
noastrã care doar am citit despre comportamentul sãu,
am spune, neobiºnuit pentru acele vremuri, când orice
era posibil, în primul rând omorul cu sânge rece, omor la
scara a zeci de mii de oameni. Acest om a venit în curtea
secþiei de poliþie, le-a oferit bieþilor oameni evacuaþi
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a fost ºocat de cruzimea cu care au fost îndeplinite
ordinele venite de la Bucureºti. Îl chema Gherman Pântea
ºi era un om normal. La fel ca ºi primarul Traian Popovici
de la Cernãuþi, Gh. Pântea a dorit sã-ºi facã datoria de
om înainte de toate, el a protestat faþã de cele vãzute ca
martor direct. Radu Cioculescu, din familia cunoscuþilor
intelectuali, militar fiind, a fost ºi el ºocat de cele vãzute
într-un sat din Ucraina, unde erau aduºi evreii din Odessa.
El i-a descris într-o scrisoare, unui prieten aceste odioase
scene. În privinþa Transnistriei, pe care Hitler i-o dãruise
mareºalului ca recunoaºtere a meritelor în rãzboiul contra URSS, se ºtiu ºi s-a scris mult. Vom aminti despre
cei care, fãrã a fi titularizaþi Drepþi ai Popoarelor au ajutat
pe evrei, au transmis sume de bani, pachete, au favorizat
evadãri, indiferent cã erau sau nu erau direct interesaþi.
Important este cã au salvat oameni de la foamete, boli
infecþioase, bãtãi, frig, execuþii sumare. Martori existã,

sunt supravieþuitori ai Transnistriei, Sonia Palty, Miriam
Bercovici, Sarina Ionescu, alþii, câþi au rãmas în viaþã ºi
trãiesc aici ori în Israel ori în alte þãri. Marius Mircu, recent plecat dintre noi, a relatat aceste fapte într-o carte
apãrutã în 1947.
(mai târziu Partidul nu a mai permis evocarea tragediei
evreilor) „Pogromurile din Basarabia” (Editura Glob –
Bucureºti). Se mai poate discuta despre rolul unor oameni
politici, ai Curþii Regale, al unor oameni de culturã, artiºti,
înalþi prelaþi care au înþeles cã tãcerea, politica struþului
în faþa unor acte de barbarie greu de imaginat nu pot fi
adoptate fãrã a simþi cã astfel oricine poate fi pãrtaº la
crimã. Despre Transilvania de Nord, crimele fãptuite atât
împotriva evreilor, dar ºi împotriva românilor, despre actele
de solidaritate umanã manifestate de unguri ºi germani
care nu au ajuns sã se „rinocerizeze” (parafrazându-l pe
Eugen Ionescu), vom discuta cu altã ocazie.

George Vigdorovits

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

tehnologice fãcute de importante state occidentale, SUA
ºi Ungaria în Transilvania, într-un climat de stabilitate
politicã ºi atractivitate al mediului de afaceri, mai ales
dupã aderarea Romaniei la UE în 2007, avem motive sã
fim încrezãtori pe termen mediu. De la ciomãgeala tribalã
reciprocã ºi atmosfera de pogrom specificã evului mediu,
instigatã de elemente xenofobe ale fostei Securitãþi ºi de
extremiºti maghiari, s-a ajuns la inscripþii bilingve, la
Universitatea Babeº-Bolyai, model de multiculturalitate
ºi europenism, la Universitatea maghiarã Sapientia, la
miniºtrii ºi vicepremier unguri în guvernul României, la
Parcul Reconcilierii din Arad, la douã consulate ungare,
la ziare, reviste bilingve ºi la trecerea absolut liberã a
frontierei comune. Nu mai vorbesc de zecile de institute
culturale strãine, unitãþi de producþie ºi reprezentanþe
comerciale ale unor firme de renume mondial, precum
Nokia, Emerson, GE, Ranbaxy. Miile de burse, masterate
ºi doctorate ale tinerilor la prestigioase universitãþi strãine,
internetizarea tineretului ºi accesul liber la informaþie ºi
educaþie în limba maternã, mã fac sã cred cã Clujul natal, dar ºi alte oraºe transilvane, în primul rând cele
universitare, vor avea parte de un viitor mai bun, dupã
decenii de totalitarism, proletcultism ºi stagnare
provincialã, în care totuºi au reuºit în chip meritoriu sã-ºi
pãstreze un nivel aproximativ european. Cu atât mai mult
regret ºi mã revoltã daunele pe termen lung pe care le-a
produs primul deceniu de tranziþie originalã româneascã,
în care fostele structuri nomenclaturist - securiste,
drapate în tricolor sau stindard occidental n-au cãutat
decât sã-þi prezerve dominaþia fanariot - mafiotã asupra
societãþii româneºti ºi situaþia privilegiatã.

În fine, împreunã, pe poteca sinuoasã
a înþelepciunii
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Scuzaþi generalitatea didactic-gazetãreascã a
platitudinilor de mai sus, dar ele-mi apar axiomatice în
noul context european, dupã secole de conflict mocnit
sau experienþe istorice tragice. Transilvania are toate
datele ºi ºansele economico – social-culturale ca în
secolul 21 sã devinã un motor de dezvoltare al întregii
regiuni central-est-europene, un model european de
convieþuire interetnicã, asemenea Elveþiei. Poate sunt
niþel optimist, dar dacã luãm în considerare drumul parcurs
de la ciocnirile interetnice din Tg.Mureº din martie 1990,
la stadiul actual al investiþiilor financiare, industriale ºi
SAECULUM 1/2009
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Adi Dohotaru

RÃZBOIUL DIN VIETNAM ªI
CONTESTAÞIILE LA ADRESA LUI
Istoricii au avansat patru motive pentru înfrîngerea
ame-ricanã în Vietnam:
1. Lipsa de funcþionare a ideologiei îndiguirii blocului
comunist de la finele anilor 1940 (teoria dominoului);
2. Calcule politice interne la mare distanþã de focarul
conflictului;
3. Frica de umilinþã, de cedare (sindromul München)
în faþa comuniºtilor ºi a Frontului Eliberãrii Naþionale;
4. Aroganþã, ignoranþã la adresa culturii vietnameze
(de pildã, tensiunile de secole dintre vietnamezi ºi chinezi
care infirmau ideea comunismului monolitic) cumulate cu
ambi-þiile personale ale unor birocraþi.
Jurnalistul de rãzboi John Pilger descrie în cartea sa
Heroes „defecþiunea” moralã a americanilor în conflictul
viet-namez în pagini de o concizie extraordinarã, specificã
ziariº-tilor investigativi experimentaþi. Când a fost proclamatã Repu-blica Democraticã Vietnam, la 2 septembrie
1945, Ho ªi Min susþinea cu convingere libertatea ºi
independenþa poporului vietnamez inspirîndu-se explicit
din Declaraþia de Indepen-denþã americanã din 1776. SUA
era privitã ca o mare putere anti-colonialã. Liderul Ho ªi
Min a trimis scrisori repetate preºedinþilor americani în
legãturã cu independenþa Vietna-mului, însã guvernul
Statelor Unite nu i-a rãspuns la apeluri pentru cã nu îl
considera pe comunist reprezentantul legitim al
proaspãtului stat vietnamez independent, dar ºi pentru a
nu-i ofensa pe francezi care aveau încã interese în zonã.
Maiorul Archimedes L.A Patti a lucrat în Indochina la
finele celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi povesteºte în
cartea de memorii Why Vietnam? Prelude to America’s
Alba-tross cã în zonã exista un:
… spirit pro american extraordinar, care era peste tot
la naºterea Vietnamului lui Ho ªi Min. […] Ei credeau cã
suntem diferiþi de europeni ºi erau disperaþi sã nu fie
asociaþi cu comunismul internaþional, nici cu chinezii sau
ruºii, ci, mai degrabã cu noi, cei din America. Ce ºansã
extraordinarã a fost pentru noi. Îmi amintesc cînd Ho ªi
Min m-a chemat ºi mi-a spus cã face declaraþia de
independenþã a Vietnamului. M-a întrebat dacã îmi
amintesc cum aratã întocmai textul american ºi a zis:
„Aceeaºi declaraþie este potrivitã pentru cã americanii ºi
vietnamezii cred în acelaºi anticolonialism”1.
Declaraþia de Independenþã vietnamezã din 1945 e o
copie a modelelor franco-american, þãri cu care,

PRO

* Capitol din volumul Anii ‘60: miºcãri contestatare în SUA
(în curs de apariþie la Editura Eikon).
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paradoxal, vietnamezii se vor rãzboi mai tîrziu. Potrivit
constituþiei vietnameze din 1945: „toþi oamenii sunt creaþi
egali. Ei sunt înzestraþi de creator cu anumite drepturi
inalienabile; printre acestea sunt Viaþa, Libertatea ºi
cãutarea Fericirii”2. În acelaºi an, libertatea Vietnamului
este rãsturnatã de americani, englezi, francezi ºi
naþionaliºtii chinezi conduºi de Chiang Kai-Shek. Un raport
al Consiliului Securitãþii Naþionale al SUA din 1952
constata cã interesele de securitate americane în Asia
ar avea de suferit în urma eºecului politicii de containment. Nu doar factorii politici sunt determinanþi, se aratã
în raport, ci ºi cei economici, anume supremaþia asupra
materiilor prime, vitale pentru boom-ul industrial american
ºi al þãrilor prietene (de pildã, Japonia, care depindea de
orezul Asiei de Sud-Est): „Asia de Sud-Est, în special
Malaezia ºi Indonezia, este principala sursã mondialã de
cauciuc natural ºi cositor ºi un producãtor de petrol ºi de
alte obiecte de consum de o importanþã strategicã”3.
Iniþial, preºedintele Roosvelt a fost de acord cu
indepen-denþa Vietnamului, însã teoria îndiguirii
comunismului, dezvoltatã pe mãsurã ce se înãspreau
legãturile cu sovieticii, a schimbat politica americanã.
Se pare cã, deºi a trãit cincisprezece ani la Moscova ºi
era un comunist convins, Ho ªi Min îi simpatiza pe
americani nu numai pentru revoluþia anti-colonialistã...
Un paraºutist american i-a salvat viaþa, tratîndu-l cu
chininã ºi alte medicamente cînd viitorul lider de la Hanoi
era grav bolnav. Acest lucru se petrecea în timpul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial cînd Aliaþii aveau nevoie de
combatanþi fermi împotriva japonezilor. Potrivit maiorului
Patti, Ho ªi Min se baza mai mult pe sprijinul american
în reconstrucþia Vietnamului decît pe ajutorul ruºilor, a
cãror amiciþie o cunoºtea ca fiind ºireatã ºi condiþionatã.
Politica externã a SUA era îmbibatã de judecãþi
simpli-ficate, dihotomice. Senatorul republican Joseph
McCarthy, celebru pentru vînãtoarea de vrãjitoare
declanºatã în SUA, a fost surprins exhibîndu-ºi paranoia
în documentarul de referinþã In The Year of the Pig al
regizorului Emile de Antonio (autorul consultase peste
150 de cãrþi pentru un film de o orã ºi trei sferturi!), unde
afirma cã dacã „pierdem” Indochina (cînd a aparþinut
americanilor?) „vom pierde Pacificul... ºi vom fi o insulã
într-o mare comunistã”. Pe de o parte, comuniºtii care sau luptat pentru independenþã deveneau brusc demonizaþi,
iar regimul dictatorial de dreapta al lui Diem se bucura de
simpatie. Pentru viitorul preºedinte Kennedy, Vietnamul
de Sud este în 1956, anul cînd preºe-dintele Diem refuzã
alegerile ºi unificarea, un „model de libertate politicã”, iar
pentru Lyndon Johnson, conducã-torul care a împrizionerat
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În timp ce comuniºtii se retrãgeau din Quangngai lunea
trecutã, avioanele cu reacþie ale Statelor Unite bombardau
dealurile spre care se îndreptau. Mulþi vietnamezi – o
estimare ridicã cifra pînã la 500 – au fost uciºi de lovituri.
Argumentul disputat de americani este cã aceia erau
soldaþi Vietcong. Însã trei din patru bolnavi care aveau
nevoie dupã întîmplare de îngrijiri medicale într-un spital
vietnamez, pentru arsuri cauzate de napalm, de benzinã
gelatinoasã, erau þãrãnci din satele din zonã4.
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Argumentele intelectualului dizident
Majoritatea eseurilor semnate de Noam Chomsky în
cartea American Power and the New Mandarins sunt
prelucrãri ale unor cuvîntãri þinute la diverse conferinþe,
marºuri ºi sit-in-uri antirãzboi de la sfîrºitul decadei, multe
dintre acþiuni fiind organizate de studenþii americani.
Lingvistul american crede cã implicarea „pasionatã” a
tinerilor pentru încheierea Rãzboiului din Vietnam a
schimbat profund climatul intelectual ºi moral din
universitãþi. Chomsky caracterizeazã drept „mandarini”
pe funcþionarii înalþi din aparatul prezi-denþial care nu dau
socotealã cetãþenilor pentru deciziile luate, nici mãcar
Congresului (care refuzã strategic – pentru a nu atrage
oficial China sau URSS în conflict - o declaraþie oficialã
de rãzboi, aºa cum s-a obiºnuit, de exemplu, în al Doilea
Rãzboi Mondial). Deciziile majore în privinþa inter-venþiei
americane în Asia de Sud-Est s-au luat discreþionar de
preºedinþii americani ºi de consilierii lor, fãrã o dezbatere
parlamentarã prealabilã, aºa cum cereau pacifiºtii sau
unii re-prezentanþi ai Congresului. De asemenea,
„mandarini” sunt ºi academicienii care sprijinã
necondiþionat efortul militar al SUA ºi care formuleazã
argumentele ideologice pentru justificarea intervenþiei.
Aceºti intelectuali sunt de pãrere în continuare cã
Rãzboiul din Vietnam este o „cruciadã eºuatã, oricît de
nobile sau iluzorii i-ar fi motivele”5. De fapt, rãdã-ci-nile
intervenþiei americane în Vietnam ar rezida în sentimen-tul
propriului „excepþio-nalism” (formularea aparþine
sociolo-gului Daniel Bell), în rolul mesianic ºi misiunea
de „evanghe-lizare” democraticã pe care americanii ºi-ar
asuma-o. Întreprinderea donquijo-tescã a guvernului
american se între-vede ºi în vorbele ulterioare ale
generalului „mandarin”, în ochii lui Chomsky, Maxwell D.
Taylor, care a contribuit la decizia lui Kennedy de a
pãtrunde în Vietnam ºi care a fost totodatã ambasador la
Saigon în timpul administraþiei lui Johnson:
În primul rînd, nu ne cunoºteam pe noi înºine. Credeam
cã ne îndreptãm spre un rãzboi precum cel din Coreea,
însã aceasta era o þarã diferitã. În al doilea rînd, nu îi
cunoºteam pe aliaþii noºtri sud-vietnamezi. Nu i-am
înþeles niciodatã ºi asta a fost o nouã surprizã. ªi ºtiam
chiar mai puþin despre Vietnamul de Nord. Cine era Ho ªi
Min. Nimeni nu ºtia cu siguranþã. Aºa cã pînã nu ne
cunoaºtem bine adversarii, aliaþii ºi pe noi înºine, ar fi
mai bine sã nu ne mai bãgãm într-o afacere murdarã de
genul acesta. Este foarte periculos6.
Cu aceeaºi sintagmã dezonorantã de „noi mandarini”
studenþii francezi din Mai 1968, îi ºtampilau pe profesori
ºi, în general, pe reprezentanþii sistemului care se bucurau,
în opinia tinerilor, de statut moral, social bourgeois ºi
privilegiile aferente. Chomsky afirmã în carte cã în
perioada 1966-1967 s-au dus timpurile în care universitarii
ºi cetãþenii americani ar mai fi avut dreptul sã dezbatã
oportunitatea implicãrii armate în Vietnam. Deja, credea
pacifistul american, s-au adunat destule fapte care sã
infirme presupoziþiile iniþiale invocate pentru susþinerea
intervenþiei, pusã pe acelaºi plan cu invazia Italiei în
Abisinia ori a URSS în Ungaria: „Rãzboiul este pur ºi
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zeci de mii de deþinuþi politici (ce variau de la comuniºti
la budiºti sau democraþi) devine un „Winston Churchill al
Asiei de Sud-Vest”.
De teama venirii la putere a comuniºtilor, SUA încalcã
flagrant Acordurile de la Geneva din 1954, care garantau
sto-parea interferenþelor strãine în Indochina,
independenþa Vietnamului, unirea Vietnamului de Nord
cu Sudul în urma alegerilor libere stabilite pentru anul
1956. Regimul susþinut de americani al dictatorului Ngo
Dinh Diem refuzã þinerea alegerilor, care ar fi condus cu
siguranþã la obþinerea puterii de cãtre comunistul Ho ªi
Min. SUA nu respectã ºi alte reglementãri ale acordului
dintre francezi ºi comuniºtii vietnamezi ºi anume
interdicþia explicitã de a se construi baze militare pe
teritoriul vietnamez sau introducerea în þarã a personalului
militar ºi a echipamentului militar. Chiar dacã SUA nu
semnase Acordurile de la Geneva, se angajase la nivel
declarativ sã le repecte.
„Incidentul” din Golful Tonkin catapulteazã trupele
americane în plin rãzboi, ce se desfãºura pînã atunci
între Frontul de Eliberare Naþionalã susþinut de Vietnamul
de Nord ºi regimul sud-vietnamez. Pînã atunci SUA
aprovizionase regimul dictatorial de dreapta cu tehnicã
militarã ºi cu con-silieri în probleme de securitate ºi
apãrare. În august 1964, preºedintele Johnson apare la
televizor cu o minã gravã ºi cu un mesaj de mare
importanþã pentru popor: SUA intrã în rãzboi pentru cã
trupele de coastã nord-vietnameze au atacat
cruciºãtoarele USS Maddox ºi Turner Joy în 4 august,
pe cînd efectuau un control de rutinã în apele
internaþionale. Aºa cum s-a stabilit ulterior, lucru demn
de Radio Erevan, nici un glonþ, nici o torpilã nu s-au tras
asupra cruciºãtorului, cel puþin pe data de 4 august, iar
punctele care au apãrut pe radar nu erau nave de coastã
nord-vietnameze, ci, mai degrabã, defecþiuni tehnice
cauzate de furtunã. În plus, CIA se angajase anterior în
atacuri de coastã pentru distrugerea unor obiective
strategice nord-vietnameze, iar Maddox nu se afla chiar
în apele internaþionale, ci pe teritoriu nord-viet-namez.
Aºadar, rapoartele ulterioare, printre care ºi Pentagon
Papers, au stabilit cã publicul american a fost minþit la
cel mai înalt nivel, cã s-a fabricat un incident pentru a
justifica prezenþa militarã în zonã. Congresul a crezut în
farsa plãnu-itã abil de serviciile secrete. De aceea, ºi-a
dat acordul în unanimitate pentru ca preºedinþia sã
demareze ostilitãþile, însã fãrã ca forul legislativ sã declare oficial rãzboi aºa cum cerea constituþia.
Încã din 1965 un corespondent la Saigon al New York
Times relateazã atrocitãþile comise de armata americanã
care invada Vietnamul de Nord:
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simplu o obscenitate, un act depravat al unor oameni
slabi ºi mizerabili, incluzîndu-ne pe noi toþi... care am
permis acest lucru sã continue […]”7, constatã amar
Chomsky. El încearcã sã contracareze unele dintre criticile
la adresa protestelor formulate de susþinãtorii rãzboiului,
potri-vit cãrora demonstraþiile au prelungit conflictul ºi au
dat ºansa inamicului sã spere într-o neînþelegere internã
demobilizatoare. El crede cã nu pacifiºtii au determinat
opinia publicã sã nu mai sprijine intervenþia, ci însãºi
armata vietnamezã care nu a sucombat în faþa marii
desfãºurãri de forþe americane. Potrivit analistului politic
Ithiel Pool, pe care Chomsky îl descrie ca mentor al aºaziºilor mandarini, în Vietnam, dar ºi în alte zone ca Republica Dominicanã ori Congo, era necesarã „în mod clar”
obligarea acestor zone de a se întoarce la o ordine mai
strictã, de a li se tãia elanul provocat de „procesul
modernizãrii”, de unde au importat, probabil, ºi ideile
marxiste generatoare de revolte: „Cel puþin temporar,
asigurarea ordinii presupune o micºorare a noilor aspiraþii
dobîndite ºi a nivelelor de activitate politicã”, ar fi afirmat
Pool8.
Logica aplicatã de experþii („mandarini”) în ºtiinþe
politice presupunea susþinerea oricãrui regim care se
opunea comunismului, astfel în Thailanda a fost sprijinit
regimul Sarit, al ºefului armatei, care a preluat puterea
printr-un puci în 1957. Regimul s-a dovedit corupt ºi
represiv, astfel Thailanda ajunsese, potrivit lui Chomsky,
un stat poliþenesc cu un agent de ordine la fiecare 400 de
cetãþeni. Nu doar aºa numiþii „peaceniks” se împotrivesc
rãzboiului, dar ºi repre-zentanþi ai establishment-ului,
asemenea senatorului Young, care considerã cã demersul
american este ineficient ºi costi-sitor, din moment ce
guvernul vietnamez nu este deloc abil în a face faþã
duºmanului (din arhivele Congresului, 12 iunie 1967):
Dacã forþele prim-ministrului Ky sunt atît de
neadecvate în numãr, inteligenþã ºi pregãtire, încît sã nu
se poatã ocupa în întregime de programul pacificator în
sate..., atunci în loc ca americanii sã încerce sã
antreneze, sã îndoctrineze ºi sã pacifice un popor strãin,
timpul pentru ca noi sã ne retragem spre bazele noastre
de coastã ºi eventual din Vietnam a trecut de mult9.
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Analiºtii au constatat cã în momentul în care SUA
au început bombardarea Vietnamului de Sud, trupele
Vietcong nu au fost decimate, ci s-au triplat. Numeroºi
þãrani, supãraþi din cauza devastãrilor provocate, au intrat
masiv în trupele de gherilã. Satele nu erau pacificate de
regimul sud-viet-namez, considerat ostil de cãtre þãrãnime
din moment ce era privit drept dictatorial ºi susþinãtor al
„coloniºtilor” ameri-cani. Potrivit unui raport al publicaþiei
„Christian Science Monitor” din 26 mai 1967, 80% din
þãrãnime intra sub influenþa sau simpatiza cu gherilele
Vietcong, deoarece nu erau privite drept forþe comuniste
care le-ar fi colectivizat ulterior terenurile, ci ca forþe
eliberatoare de sub stãpînirea americanã, pusã pe acelaºi
plan cu stãpînirile coloniale ale japonezilor sau ale
francezilor. Clamarea unor principii înalte de cãtre
americani, a stopãrii agresiunii comunismului pentru
implementarea unor valori democratice, menite sã aducã
prosperitatea, toate acestea sunt puse într-o luminã
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nefavorabilã, taxate drept propagandã de relatãrile multor
jurnaliºti care au putut observa realitatea la faþa locului,
asemenea francezului Jean Raffaelli. El dezvãluie pentru
„Le Monde” relatarea unui doctor nord-vietnamez, mîndru
cã naþia sa are putinþa de a se opune unei superputeri.
Unele statistici spun cã de-a lungul rãzboiului în Vietnam
s-au aruncat peste 7 milioane de tone de bombe, de douã
ori mai mult decît în Europa ºi Asia în al Doilea Rãzboi
Mondial:
Americanii au distrus totul. Tot ce am construit din
1954 este în ruine: spitale, ºcoli, fabrici, noi construcþii.
Nu mai avem nimic altceva de pierdut decît independenþa
ºi libertatea noastrã. Însã pentru a le pãstra pe acestea
suntem gata, credeþi-mã, sã îndurãm orice10.
Viziunea fanaticã asupra rãzboiului ºi tactica
defectu-oasã se întrevãd în declaraþiile Gen. Curtis L.
Lemay, care cere la o conferinþã, în aplauzele sãlii, mai
mulþi bani ºi echipament militar pentru susþinerea
rãzboiului într-o epocã în care PR-ul nu deghiza la nivel
instituþional toate relaþiile umane. Generalul izbucneºte
necenzurat cînd propune „eli-minarea” tuturor sistemelor
de transport, a cãilor ferate, a podurilor, distrugerea
„fiecãrei fabrici ºi instalaþii industriale începînd cu cea
mai mare ºi cea mai bunã... ºi la nesfîrºit, pînã cînd mai
existã douã cãrãmizi lipite una de alta”. Dacã se doreºte
cîºtigarea rãzboiului, continuã generalul ale cãrui declaraþii
sunt redate în documentarul In the Year of the Pig, trebuie
distrus „sistemul de irigaþii, de care producþia de mîncare
depinde în mare mãsurã. Trebuie sã fim dispuºi sã
continuãm bombardamentele pînã cînd vom fi distrus
orice lucrare umanã în Vietnamul de Nord...”.
Chomsky blameazã travestirea limbajului propagandei
americane în manierã orwellianã. Experþii militari de public relation clamau cã apãrã Vietnamul de Sud, adicã
regimul marionetã pe care tot guvernul american l-a
instalat ºi care ulterior i-a „invitat” sã intervinã ºi cã în
nici un caz nu se punea problema unei agresiuni armate,
aºa cum acuzau pacifiºtii11.
Devoþiunea pãtimaºã a vietnamezilor în sprijinul
dic-tatorului comunist Ho ªi Min este de înþeles dacã
luãm în vedere cã era perceput de cãtre popor drept un
patriot care s-a opus japonezilor, francezilor ºi acum
americanilor. Totuºi, nu Hanoiul ºi comuniºtii deþineau
pe de-a întregul puterea în Frontul Eliberãrii Naþionale ºi
în cadrul forþelor de opoziþie din Vietnamul de Sud.
Opoziþia conþinea un puternic ele-ment comunist, însã
varia de la naþionaliºti, budiºti ºi diverse facþiuni religioase.
Însã, datoritã susþinerii de cãtre SUA a unui regim dictatorial, ºansa preluãrii puterii de cãtre coaliþia necomunizatã
pe de-a întregul, s-a dovedit nulã. Politicienii clamau
retoric, în relaþie evidentã cu Rãzboiul din Vietnam, cã
dacã nu se apãrã valorile americane într-un mod decis,
întreaga lume va rîvni la bogãþiile SUA, aºa cum a anunþat
preºedintele Lyndon Johnson într-un discurs patetic,
apo-ca-liptic din 2 noiembrie 1966. De aceea, SUA se
simte obligatã sã se erijeze într-un fel de „jandarm al
lumii”. Se lanseazã politicianist mitul patriei ameninþate
de hordele barbare:
În lume existã trei miliarde de persoane, iar noi suntem
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Noam Chomsky prezintã pe scurt opinia istoricului
Howard Zinn în legãturã cu argumentele guvernului SUA
de a nu se retrage din acest rãzboi de uzurã. Zinn a fost
implicat în miºca-rea pentru drepturi civile a negrilor ºi
preferã sã scrie o istorie în miºcare, participativã, din
prisma observatorului, a „ziaristului” complet, cu privire
panoramicã. Argumentele pro-rãzboi de fac-turã „moralã”
ale americanilor, descrise în cartea sa, Vietnam: The Logic
of Withdrawal, sunt urmãtoarele:
1. opinia publicã americanã susþine rãzboiul pentru
cã pe teritoriul SUA nu a fost niciodatã un rãzboi în afarã
de cel civil; nu existã o memorie a suferinþei provocate
de bombar-damente, a interferenþelor vreunui stat strãin
pe teritoriul american;
2. SUA se proiecteazã sincer drept stindardul dreptãþii
în lume, apãrãtoarea valorilor democratice, a libertãþii, a
egalitãþii etc.;
3. un calcul presupus a fi pragmatic: prestigiul intern
ºi extern al SUA ar avea de suferit dacã armata s-ar
retrage din Vietnam;
4. orice miºcare de masã sau revoltã socialã sunt
etichetate ca fiind comploturi comuniste dirijate de
Moscova sau Peking, dupã cum ideologii ruºi au dorit sã
vadã într-un mod asemãnãtor revoltele din Budapesta în
1956. Se aplicã un mod maniheist de reprezentare a lumii.
S-ar crede cã existã o conspiraþie mondialã comunistã13.
Istoricul H. Zinn povesteºte într-un interviu cum o
experienþã negativã din al Doilea Rãzboi Mondial l-a marcat
definitiv în promovarea unei etici pacifiste. Era bombardier pe un avion american staþionat în Marea Britanie. I
s-a comandat sã arunce bombe asupra unui orãºel
francez chiar atunci cînd ostilitãþile erau pe cale de a se
încheia. Însã se autoînvinuieºte pentru cã la momentul
respectiv nici mãcar nu s-a întrebat de ce este necesarã
atacarea unui sat în Franþa cînd în acel moment
americanii ºi ruºii se întîlneau pe fluviul Elba în Germania.
Soldaþii din orãºelul francez nu fãceau nimic, aºteptau
ca rãzboiul sã se încheie ºi s-ar fi predat oricum. Totuºi,
ordinele de sus, nepuse la îndoialã, au fost îndeplinite
fãrã crîcnire, Zinn simþind cã se conformeazã unui
mecanism militar dezumanizant14.
O alternativã liberalã la radicalismul lui Chomsky sunt
discursurile senatorului democrat J. William Fulbright care,
în repetate rînduri, acuzã politica americanã de „aroganþã
a puterii”, de tendinþa marilor naþiuni de a „echivala puterea
cu virtutea ºi responsabilitãþile majore cu o misiune
universalã”15. Fulbright era unul dintre puþinii politicieni
americani care se opunea deschis rãzboiului, deoarece
considera intervenþia în Vietnam deloc necesarã ºi, mai
ales, imoralã: „Cum putem reco-manda reforma socialã
ºi democraticã pentru America Latinã cînd ghetourile din
Newark, Detroit ºi Milwaukee oferã dovezi explozive ale
propriilor eforturi necorespunzãtoare de a implementa
reforme social-democrate? Cum putem recomanda Asiei
ºi Africii sistemul capitalist (free enterprise) cînd propria
noastrã þarã a produs complexe industriale urbane vaste,
78

hao-tice, zgomotoase, periculoase ºi murdare, în timp
ce otrãvea chiar aerul, pãmîntul ºi apa?”. Fulbright credea
cã doar tinerii protestatari idealiºti ar putea salva þara de
un „destin imperial” ºi ar putea împiedica scãderea
credibilitãþii morale a SUA în lume16.
În urma analizei diverºilor factori, Chomsky
comenteazã cã existã o rupturã de percepþie între calculele
reci privind civili-zarea Vietnamului ºi containment-ul
comunismului ºi relatãrile la cald ale corespondenþilor de
rãzboi despre mizeriile con-flictului. De asemenea, existã
un diferend major de opinie între publicul american patriotic ºi „îndoctrinat”, crede intelectualul american, ºi
publicul internaþional cu privire la acþiunile care trebuie
urmate în Rãzboiul din Vietnam. Un sondaj Gallup din
noiembrie 1967, neluat în considerare de presa
americanã, demonstra cã opinia publicã mondialã, deºi
varia procentual de la þarã la þarã, se pronunþa în favoarea
retragerii trupelor americane din Vietnam, pe cînd în SUA
populaþia era pentru creºterea nivelului atacurilor (53%
dintre respondenþi), faþã de media infimã din celelalte þãri
(10%). Chomsky nu cunoaºte o cale clarã pentru ca
rezistenþa în faþa politicii „imperialiste” a SUA sã conducã
la retragerea trupelor, însã crede cã grevele, continuarea
protestelor studenþeºti, tentativele de a împiedica
producþia de armament ºi refuzul înrolãrii („draft resistance”) pot slãbi mecanismul „rãzboinic” al guvernului
american. ªi poate cã nu succesul imediat al retragerii
trupelor americane conteazã, concluzioneazã Noam
Chomsky, cît legãtura pro-fundã care se formeazã între
protestatari, comuniunea celor care au puterea ºi libertatea
de a dezaproba ceea ce este aparent peste puterea lor
de a stopa. Folosind jumãtãþi de mãsurã în judecãþile
etice, politicienii americani se simþeau ruºinaþi la sfîrºitul
decadei de imaginea pe care tinerii pãroºi, negativiºti ºi
iresponsabili au proiectat-o asupra SUA, însã nu se simt
deranjaþi de imaginea unei puteri brutale, pe care America
o proiecteazã. De pildã, aºa cum s-a arãtat mai sus, în
Franþa ºi Germania sondajele arãtau, asemãnãtor cu cele
ulterioare în legãturã cu Rãzboiul din Irak, cã în linii mari
cetãþeanul de rînd se împotriveºte intervenþiei. Însã chiar
ºi membrii Congresului problematizau pe marginea dacã
nu a temeiului moral, mãcar pe marginea eficienþei
implicãrii americane în rãzboi, întrucît observau cã în
1965 rapoartele arãtau cã aproximativ 400 de nordvietnamezi fãceau parte din Front, care la acea data avea
140.000 de membri, iar SUA þinea în zonã 34.000 de
soldaþi. Astfel, pretenþia Statelor Unite cã apãrã statul
democratic sud-vietnamez în faþa agresorului nordic
devenea hilarã.

Rãzboiul din Vietnam din perspectivã
vietnamezã
Cãlugãrul budist vietnamez Thich Nhat Hanh a studiat
filosofia religiilor la universitatea americanã Cornell ºi avea
astfel o înþelegere profundã a realitãþiilor occidentale, dar
ºi, bineînþeles, a situaþiei din þara sa de origine. Cãlugãrul
catolic Thomas Merton, scriitor ºi poet de renume
mondial, în special din anii ‘60, faimã dobînditã ºi în urma
activitãþii sale extraliterare (de susþinere a mesajului nonPRO

doar 200 de milioane. Suntem depãºiþi cu cincisprezece
la unu. Dacã dreptatea ar fi de partea forþei brute, ei ar
mãtura cu Statele Unite ºi ar lua ceea ce este al nostru.
Noi avem ceea ce ei doresc12.

SAECULUM 1/2009

studiu
violent ºi a ecu-menismului religios), prefaþeazã cartea
lui Hanh, Vietnam. The Lotus in the Sea of Fire. Cãlugãrul
trapist crede cã mesajul principal al lui Hanh, care vine
poate „prea tîrziu” în anul 1967, este de a demonstra cã
în urma prelungirii ºi inten-sificãrii conflictului, americanii
vor crea mai mulþi comuniºti nu numai în Asia, ci ºi în
Africa sau America Latinã, datoritã unei politici
simplificatoare, care echivala orice revoluþie socialã ºi
nemulþumire de masã unui complot comunist:
Activitãþile noastre politice ori militare în Asia sunt
dictate prea des de fantezii puerile. Fantezii ale bãieþilor
buni ºi ale bãieþilor rãi, a americanilor cu trãsãturi curate
ºi ochi rotunzi ºi cu prieteni asiatici servili în mod
corespunzãtor ºi comuniºti asiatici siniºtri cu ochi oblici.
Îngeri ºi demoni ºi nimeni la mijloc. Oricine ne place este
un înger. Restul sunt demoni17.
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Cãlugãrul Hanh, redactor la o revistã în Vietnamul de
Sud, cenzuratã adesea de regimurile dictatoriale catolice
succesive, crede cã þara sa a început sã primeascã mai
multã atenþie din partea mass-media occidentalã doar în
momentul în care disperarea vietnamezilor s-a manifestat
într-un mod „spectaculos”, de primã paginã, cînd cãlugãrul
budist Thich Quang Doc ºi-a dat foc în 11 iunie 1963 la
Saigon ºi timp de 10 minute a ars nemiºcat în poziþia
lotusului, pentru a protesta împotriva îngrãdirii drepturilor
religioase de cãtre regimul Diem. Hanh crede cã
înþelegerea acestui act dintr-o perspectivã senzaþionalistã,
produsã de o presupusã devi-anþã psihicã, este o dovadã
a diferenþelor culturale dintre Occident ºi Orient: „Cînd
i-am explicat ei [unei doctoriþe americance] cã venerabilul
Thich Quang Doc avea peste 70 de ani, cã am trãit
aproape un an la pagoda Long-Vinh ºi l-am gãsit drept o
persoanã foarte înþelegãtoare ºi lucidã ºi cã a fost calm
ºi în deplinã posesie a facultãþilor mentale cînd ºi-a dat
foc, n-a reuºit sã mã creadã”18.
Mai mulþi politicieni nord-vietnamezi s-au „antrenat”
ideologic înainte sau dupã 1945 în URSS (preºedintele
Ho ªi Min, premierul Pham van Dong, ministrul apãrãrii
Vo Nguyen Giap etc.). Însã, aºa cum au observat ºi alþi
cerce-tãtori, populaþia vietnamezã, din care 90% trãia în
mediul rural, nu percepea complexitãþile orientãrii
ideologice, ci îl aprecia pe Ho ªi Min drept un erou
naþional, pentru cã s-a opus coloniºtilor japonezi ºi
francezi: „Ceea ce a stîrnit poporul au fost conceptele de
patriotism ºi independenþa naþionalã, ºi aceste lucruri au
adus o întreagã ºi nouã vitalitate în viaþa Vietnamului în
anii imediaþi revoluþiei din 1945"19. Þara, crede Hanh, a
ratat ºansa unificãrii în 1956, cînd americanii au sprijinit
dictatura de dreapta a lui Ngo Dinh Diem. Partidul lui Ho
ªi Min, miºcarea politico-militarã Vietminh, nu controla
tot Vietnamul de Sud. Exista ºansa ca în urma alegerilor,
în guvernul reunificat, sã intre ºi reprezentanþi
necomuniºti. Însã americanii ºi Diem s-au opus procesului
electoral ºi respectãrii acordurilor de la Geneva din 1954
pentru simplul fapt cã alegerile l-ar fi adus la putere pe
comunistul Ho ªi Min. Tactica Frontului Eliberãrii
Naþionale, aºa cum aratã ºi numele, nu promova neapãrat
ideologia marxistã (ce presupunea, de exemplu,
deposedarea de pãmînturi), ci doar eliberarea de sub
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„imperialismul” american, motiv pentru care mulþi þãrani
s-au alãturat lor.
Hanh considerã la cald, în anii conflictului, eronat în
vi-ziunea guvernului SUA, cã între Front ºi guvernul dictatorial sud-vietnamez s-ar putea interpune o a treia forþã,
pacifi-ca-toare, care sã punã accentul pe negocieri,
retragerea trupelor americane, alegeri libere în Vietnamul
de Sud ºi propunerea unui calendar pentru reunificarea
þãrii. Pentru americani, acest proces era inacceptabil,
pentru cã reunificarea ar fi condus, în viziunea lor, la
comunizarea þãrii. De aceea, au ales sã susþinã un regim
nelegitim care nu numai cã scotea în afara legii cea mai
popularã forþã politicã din Vietnam (comuniºtii), însã
decretul din februarie 1964 prevedea chiar ºi arestarea
persoanelor neutre, ce manifestau pentru pace. Astfel, o
petiþie semnatã de aproximativ 4.000 de vietnamezi din
toate straturile sociale, în februarie 1965, în care se
semnalau dezastrele provocate de rãzboi ºi se cerea
înche-ie-rea imediatã a conflictului ºi stabilirea unui plan
de nego-cieri, s-a sfîrºit tragic pentru semnatari. Aproape
o sutã de organizatori au fost arestaþi, iar alþi lideri au
fost deportaþi în Vietnamul de Nord. Acþiunile de anihilare
a opoziþiei s-au desfãºurat sub ochiul îngãduitor al
americanilor, care clamau cã exportã „democraþia” în
Vietnamul de Sud. Percepþia publicã vietnamezã asupra
regimurilor susþinute de ameri-cani era una negativã,
aceºtia fiind dezamãgiþi de corupþia instituþionalizatã.
Cãlugãrul budist credea în anii conflictului cã dacã
cineva s-ar uita atent la rãzboi, dincolo de intoxicãrile
analiºtilor mediatici, va vedea cã în Vietnam nu se poartã
un rãzboi între comuniºtii ºi democraþii vietnamezi, ci
între SUA ºi Republica Popularã Chinezã ºi eventual
URSS. SUA urmã-rea, de fapt, aplicarea rece a unei politici
eronate de containment global a comunismului „expansionist”, trecîndu-se peste conflictele istorice dintre Vietnam ºi China, ori peste cele ideologice dintre China ºi
URSS.
Rezolvarea Rãzboiului din Vietnam nu þine de
comu-niºtii fanatici, nici mãcar de democratizarea
regimului în sud, ci, crede Hanh, de þãranul vietnamez.
El nu are încredere în americani ºi nu înþelege idealurile
lor democratice. Din cauza lipsei de încredere a þãranilor,
rãzboiul continuã fãrã sens, pentru cã americanii salveazã
un popor care nu vrea sã fie eliberat. Într-o demonstraþie
a muncitorilor vietnamezi din 1966, sloganul repetat a
fost „Noi vrem ca America sã ne fie aliatã pentru pace,
nu pentru rãzboi”, iar ajutorul pe care o putere vesticã l-ar
putea acorda Vietnamului, în acord cu umanitarismul
valorilor afiºate, este unul economic, nicide-cum militar.
Imaginea SUA în ochii vietnamezilor, rezultatã în urma
conflictului, nu mai este cea a revoltei în faþa tiraniei,
aºa cum se proiectase din secolul XVIII, „a libertãþii ºi
demo-craþiei, ci imaginea violenþei ºi militarismului”20.
La o concluzie similarã ajunge ºi jurnalista Martha
Gel-l-horn, celebrã pentru reportajele sale de rãzboi, care
cuprind relatãri pe durata a cincizeci de ani de conflicte,
de la Rãzboiul Civil Spaniol la rãzboaiele din America
Centralã din timpul preºedinþiei lui Ronald Reagan. Stilul
ei, în cartea The Face of War (Virago Press, Londra,
1986), e cald, alert, implicat, profund subiectiv ºi e
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Sora Jeanne spuse: „Suferinþa, suferinþa. Cu totul e
aici. Orfani de rãzboi, infirmi ai rãzboiului. Tuberculoºi.
Schilodiþi de poliomelitã. Surzi ºi muþi. Orbi. Copii de
leproºi. Copii ai refugiaþilor care nu mai pot sã-i hrãneascã.
Bãrbaþii nu vãd adevãrata mizerie a rãzboiului. Nu doresc
sã o facã. De ce nu fac ceva pentru oamenii sãraci din
Saigon? Nu se mai poate continua aºa”21.

Obstacolele instaurãrii unei regim
democratic în Vietnam
Istoricul ºi jurnalistul britanic Harold Evans conchide
în cartea The American Century cã „regimul Diem a fost
un dezastru”22. Pe mãsurã ce conflictul evolua, Diem s-a
retras într-o lume fantasticã, înconjurat de militari ºi
cardinali, în timp ce fratele sãu, Ngo Dinh Nhn, un dependent de opiu, conducea sau, mai exact, teroriza þara.
Amîndoi antico-muniºti, însã ineficienþi pe plan politic,
atîta timp cît ucideau mai degrabã cãlugãri budiºti ºi
opozanþii democratici ai regimului decât luptãtori
comuniºti. În 1959 regimul Diem, care nu a permis alegeri
libere în Vietnamul de Sud, a dat o lege prin care oricine
critica regimul sau se fãcea vinovat de rãspîndirea de
zvonuri era condamnat la moarte. Reporterul de rãzboi,
John Pilger, comenteazã amar situaþia, simþindu-se
ultragiat moral de ipocrizia vesticã: „Acesta era modelul
unei „democraþii din lumea liberã” pe care Statele Unite
se obli-gase sã o apere împotriva „ameninþãrii comuniste”
ºi în numele acestei cauze preºedintele Kennedy, cu
trimitere directã în primul discurs inaugural, a chemat pe
compatrioþii sãi sã-ºi jertfeascã vieþile”23. În taberele de
refugiaþi, departe de zonele de conflict, americanii doresc
sã construiascã aºezãri noi, sigilate în faþa ameninþãrilor
comuniste. Þãranii erau mutaþi cu forþa din locurile lor de
baºtinã pentru a-i „proteja” de luptele iniþiate de armata
SUA ºi pentru a tãia orice cale de aprovizionare a gherilelor
Frontului Eliberãrii Naþionale. Jurnalista Martha Gellhorn
e uimitã de prezentarea orwel-lianã, de limbajul newspeak,
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al propagandei americane. Se observã contrastul între
propria descriere a unei aºezãri de refugiaþi ºi cea oficialã:
… trebuie sã fie o reprezentaþie pentru exterior din
moment ce nu poþi sã convingi 1027 de refugiaþi ce trãiesc
într-o micã tabãrã fãrã latrine ºi cu o fîntînã aproape
secatã cã „sunt în curs de îmbu-nãtãþire condiþiile din
taberele de refugiaþi, facilitãþi recrea-þionale sunt adãugate,
iar atenþia se îndreaptã spre necesitãþile educaþionale ale
tineretului”. Dacã refugiaþii ar citi comunicatele de presã
ale guvernului ar încremeni de uimire24.
Jurnalista însãºi se autocenzura în articole ºi adopta
un ton mai puþin aspru la adresa politicii externe
americane, cãci se temea cã nu va fi publicatã în revistele
mainstream americane. În acelaºi timp, ca urmare a
reportajelor incisive despre realitãþile rãzboiului,
oficialitãþile sud-vietnameze, pe care se bazau americanii
pentru „instaurarea democraþiei”, au refuzat sã-i acorde
jurnalistei viza de ºedere pentru o a doua venire.
Jurnaliste precum Martha Gellhorn sau Mary
McCarthy (autoare a volumului de reportaje Vietnam, Ed.
Penguin Books, 1968) contraziceau imaginea
prefabricatã, mitizantã a soldatului-erou eliberator lansatã
de guvernul american ºi prezentau, în schimb, imaginea
unui popor cobai al unui rãzboi ideologic. Mary McCarthy
face cunoscut „planul Staley” elaborat de oficiali ai
guvernului american la sfîrºitul anilor 1950, prin care se
urmãrea crearea unor aºezãri agri-cole moderne în afara
zonelor de conflict. Aºezãrile erau de fapt tabere de
refugiaþi. Potrivit acestui experiment social, þãranii din
aºezãrile înconjurate în scop defensiv cu sîrmã ghimpatã
trebuiau sã poarte patru tipuri de uniformã în funcþie de
vîrstã ºi sex, douã tipuri de cãrþi de identitate (una pentru
deplasarea în aºezare, iar cealaltã pentru ieºirea din
aºezare), iar porþile erau închise pe timpul nopþii. Þãranii
erau nevoiþi sã-ºi convingã vecinii din zonele în care se
purtau conflicte ºi unde se bãnuia cã localnicii îi ajutã pe
soldaþii Frontului sã se mute, altfel erau pedepsiþi. Ideea
relocãrii localnicilor în aceastã formã draconicã a fost în
cele din urmã abandonatã, însã planurile de a îndepãrta
orice sursã de aprovizionare sau de protejare a rebelilor
au continuat, milioane de oameni fiind strãmutaþi forþat
(sau pur ºi simplu în urma bombardamentelor) în alte
zone insalubre, supra-populate, neroditoare ºi, de
asemenea, prevãzute cu sîrmã ghimpatã25.
Logica maniheistã a americanilor - democraþi vs
comu-niºti, aºa cum se aºteptau sã gãseascã militarii
occidentali în Vietnam - pare rezultatul a ceea ce Frances
Fitzgerald numea în Fire in the Lake. The Vietnamese
and the Americans in Vietnam o „ignoranþã invincibilã”
(p. 7). Americanii credeau în supe-rioritatea lor moralã ºi
fetiºizau progresul tehnologic ºi economic pe care l-ar fi
adus în Asia de Sud-Est. Puternicul simþ competitiv,
optimismul tonic în propria forþã ºi în destinul mãreþ,
specifice mentalului colectiv american, au redus situaþia
din Vietnam la o întrecere ideologicã între cele douã
blocuri.
Criza rezultatã din necîºtigarea rãzboiului a pus la
îndoialã aceste mituri ale infailibilitãþii ºi superioritãþii
morale ale americanilor, au oferit un spaþiu de reflexie
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influenþat, bineînþeles, de faptul cã relata de la faþa locului,
avînd posibilitatea sã observe direct atrocitãþile
rãzbo-iului. Plimbîndu-se prin spitalele vietnameze pline
de oameni schilodiþi, Martha Gellhorn constatã amar ºi
ironic totodatã cã localnicii erau eliberaþi de americani
„cu neîndurare” de agre-siunea comunistã, cã într-un mod
„neintenþionat” armata SUA ucide de trei-patru ori mai mulþi
non-combatanþi decît o fac gherilele Vietcong în mod
intenþionat. Cu o sensibilitate tipic femininã, analizeazã
nu doar calculele reci, declaraþiile politicie-nilor ori marile
strategii de pe tablã ale militarilor, ci observã agonia
victimelor nevinovate. În reportajul Orfani de toate
vîrstele, descrie starea deplorabilã a orfelinatelor, care
nu mai aveau locuri pentru mulþimea de copii abandonaþi.
De regulã, tatãl murea în rãzboi, iar mama, cu alþi 4-7
copii, nu mai avea cu ce sã-l hrãneascã pe nou-nãscut.
Într-un asemenea orfelinat, existau nu mai puþin de 675
de copii, mulþi dintre ei muribunzi, suferind de malnutriþie.
Adevãrata faþã a rãzboiului, mult diferitã de cea eroicã
hollywoodianã, e descrisã de o sorã medicalã
deznãdãjduitã:
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asupra valorilor proprii. Apar incongruenþe între valorile
occidentale ale individualismului pe care americanii le
consi-derau universale ºi cele specifice societãþii
vietnameze. Pentru vietnamez, supunerea faþã de tradiþie,
faþã de autoritatea pãrinþilor prevaleazã valorilor
individualiste, de reuºitã personalã, de rãsturnare a
condiþiei proprii. Pentru ameri-cani, care încercau sã
introducã economia capitalistã în Viet-namul preponderent
rural, a avea succes, a te îmbogãþi era un simbol al reuºitei
sociale, pe cînd, pentru un vietnamez sãrac, þãran,
aceastã rãsturnare a condiþiei proprii avea o faþetã
antisocialã, explicã Frances Fitzgerald. Într-o economie
agrarã, autarhicã, îmbogãþirea cu pãmînt a vecinului se
producea în defavoarea celuilalt care ar fi fost privat de
pãmîntul propriu. Nefiind individualist, vietnamezul nu se
simþea „opresat”, cu aceeaºi intensitate a occidentalului
tipic, de faptul cã libertãþile ºi drepturile sale ar fi diminuate
într-o societate comunistã.
Aºa cum a declarat preºedintele Kennedy jurnalistului
David Halberstam, America avea un interes major de a
reda în exterior o imagine tranºantã, ca urmare a eºecului
din Golful Porcilor ºi, secundar, a construirii de cãtre
sovietici a Zidului Berlinului. Potrivit preºedintelui, se
punea problema de a face SUA credibilã în ochii aliaþilor,
iar Vietnamul pãrea locul potrivit pentru a remedia problema
de imagine. Tele-spectatorii americani au fost ºocaþi sã
vadã în presa anului 1968 o fotografie a ºefului poliþiei
„democraticului” Vietnam de Sud în care este prezentat
cum îl împuºcã în stradã, fãrã nici o judecatã, pe un
rebel aparþinînd Frontului. Idealul nobil de „salvare” a
Vietnamului devine din ce în ce mai greu de mimat de
guvernul american care la sfîrºitul anilor ‘60 îºi doreºte
ieºirea în condiþii onorabile din conflict, adicã negocieri,
menþinerea unui guvern pro-american în Vietna-mul de
Sud, alegeri supravegheate de o coaliþie interna-þionalã,
lucruri neacceptate de comuniºtii care simþeau cã vor
cîºtiga acest rãzboi de uzurã.

Acþiuni de protest
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În aprilie 1965, mai bine de 2.500 de preoþi, pastori ºi
rabini au dat un anunþ în legãturã cu rãzboiul pe o paginã
întreagã din „New York Times” cerînd: „În numele lui
Dumnezeu, OPRIÞI-VÃ”. Un asemenea exemplu de
civism ºi de reacþie moralã, ce trece dincolo de graniþele
înguste ale politicului aºa cum e înþeles azi ar fi poate de
neînþeles pen-tru tipicul preot ortodox român, refugiat în
bisericã ºi slujbã... Oricum, protestul pacifist de sorginte
religioasã are rãdãcini adînci pe sol american, în special
în zona spiritualã protes-tantã (cel mai notabil exemplu
în istoria americanã ar fi îndîrjirea quakerilor de a se opune
diverselor conflicte mili-tare). Din 1967, chiar ºi Martin
Luther King începe sã se pronunþe împotriva implicãrii
armate în Vietnam, calificînd conflictul ca fiind un „rãzboi
nedrept”.
Totuºi, poziþiile clericilor nu coincideau întrutotul.
Car-dinalul Spellman din New York s-a pronunþat de la
bun înce-put în favoarea rãzboiului ºi a regimului
dictatorului catolic Diem. Prelatul catolic accentua
complexul de superioritate al albului colonialist prin
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declaraþia categoricã cã Vietnamul este „un rãzboi pentru
civilizaþie”, reluînd sindromul civili-zatorului occidental,
„imperialist” camuflat în haine demo-cratice („white man’s
burden”).
Protestele împotriva Rãzboiului din Vietnam au fost
precedate de demonstraþii pacifiste de o amploare mult
mai micã în anii 1950 ºi începtul anilor 1960 ce vizau
problematici mai largi de tipul: Interziceþi bombele (Ban
the Bomb), temerile fiind de naturã eticã, dar ºi legate de
o posibilã actualizare ºi de-metaforizare a Apocalipsei.
Justificãrile demonstranþilor pacifiºti sunt pertinente dacã
luãm în considerare pericolul extinderii alarmante a
numãrului de focoase nucleare a americanilor aflaþi în
competiþie militarã cu sovieticii. Numã-rul de focoase ale
americanilor a crescut de la 5.000 în 1959, la 20.000 în
1963, pînã la 30.000 în 1966-1967, în timp ce sovieticii
aveau în 1965 aproximativ 5.000.
În octombrie 1967, se desfãºoarã la Washington, în
faþa Pentagonului, unul dintre cele mai spectaculoase
proteste anti-rãzboi, la care iau parte aproximativ 100.000
de oameni, din diferite segmente sociale dintre care se
disting: pacifiºtii respectabili la costum, care au participat
ºi la marºurile anterioare de oprire a experimentelor
nucleare ºi la marºurile pentru drepturi civile ale negrilor
ºi categoria hipioþilor sau a hipioþilor politici – yipioþii, a
cãror figurã marcantã e, de pildã, Jerry Rubin, etichetat
de scriitorul Norman Mailer în cartea sa Armies of the
Night drept „drug illuminated”. Spre deosebire de
protestele pentru drepturi civile din anii anteriori,
demonstraþia nu e condusã de un comitet director.
Dimpotrivã, mii de participanþi sunt neafiliaþi unei grupãri
anume, motivaþiile se diversificã faþã de alþi ani, apar
chiar antagonisme între manifestanþi, mai degrabã
generaþionale decît ideologice. Spre deosebire de cîntãrile
gospel de la începtul anilor 1960 precum We shall overcome, unii demon-stranþi arborau steaguri ale gherilelor
vietnameze, scandau lozinci antiguvernamentale dintre
care foarte celebre sunt urmãtoarele: „LBJ, how many
kids did you kill today?” sau „No Vietnamese ever called
me a nigger”. Norman Mailer explicã fermecãtor la
persoana a III-a, în romanul non-fic-þional pomenit mai
sus, adeziunea sa la marº, dar ºi moti-vaþiile celorlalþi
participanþi.
Una din trãsãturile poporului american ar fi umorul,
care se manifestã printr-o libertate, printr-o distanþã
(auto)-criticã faþã de Autoritate, Ierarhie, Conducãtor etc.
Noua generaþie, autoproclamatã revoluþionarã, nu protesta
doar împotriva unui rãzboi considerat nejust ºi
disproporþionat între o armatã supertehnologizatã ºi þãranii
vietnamezi deve-niþi soldaþi de gherilã, ci împotriva logicii
(presupus) con-formiste a clasei de mijloc americane,
împotriva logicii sec-venþiale, mature, a urmãtorului pas,
împotriva unei culturi mass-media comercialiste, împotriva
gîndirii utilitariste… Împotriva acestor repere, generaþia
contraculturii propunea un amestec bizar de tehnologie
(LSD sau arte sociale: muzica, filmul, spectacole multimedia - ce presupun utilizarea celor mai noi gadgeturi) ºi
misticism (asumarea unei identitãþi tri-bale amerindiene,
orientarea cãtre spiritualitatea orientalã etc.).
Unul dintre liderii hipioþilor politici, Abbie Hoffman, cere
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Dragã mamã ºi tatã,
Astãzi am fost în misiune, iar eu nu prea sunt mîndru
de mine, de prietenii mei sau de þara mea. Am ars toate
colibele din raza noastrã de acþiune!...
Toatã lumea plînge, se umileºte ºi ne roagã ca sã nui separãm între ei ºi sã nu le luãm soþii ºi pãrinþii lor.
Femeile scâncesc ºi gem.
Apoi privesc terorizaþi cum le ardem cãminele, bunurile
personale ºi mîncarea. Într-adevãr, le ardem tot orezul ºi
le împuºcãm toate vitele28.
Pe mãsurã ce publicul american devine conºtient cã
escaladarea conflictului armat nu îmbunãtãþeºte
nicidecum situaþia din Vietnam ºi cã trupele Statelor Unite
nu sunt binevenite în zonã, valul de proteste creºte
vertiginos, la cote nemaîntîlnite în istoria recentã a þãrii.
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permisiunea autoritãþilor de a forma un lanþ uman gigantic care sã înconjoare simbolul complexului militaro-industrial, Pentagonul, pentru a-l face sã leviteze, într-un
ritual de exorcizare publicã. Autoritãþile dau dovadã de
umor ºi îi transmit lui Hoffman cã protestatarii au dreptul
sã ridice clãdirea, însã nu mai mult de X metri. Mii de
tineri înconjoarã clãdirea ºi incanteazã mantre ori formula
„ma-gicã”: „Afarã cu demonii din Pentagon”. Sunt
acompaniaþi de instrumente orientale, iar temerile cã ar fi
ridicoli ori ilogici se spulberã ca urmare a amuzamentului
general pro-vocat de propriul exhibiþionism exotic (costume în culori þipãtoare, pãr lung, uniforme din secolul
XIX amintind de Rãzboiul Civil american), sau determinat
de spectacolul mediatic iminent ºi de consumul de LSD.
Sunt invocate divinitãþi din toate culturile, de la Iahve la
Anubis, de la Quetzalcoatl la Dionisos sau de la Christos
la Budda pentru a fi exorcizat „Rãul” simbolizat de „maºina
totalã”, Penta-gonul, ºi copilul „maºinãriei” – bomba cu
hidrogen de pe urma cãreia „locuitorii planetei pãmînt,
poporul american ºi creaturile munþilor, pãdurilor, rîurilor
ºi oceanelor au suferit cumplite chinuri fizice ºi psihice
ºi tortura constantã a ameninþãrii iminente a distrugerii
totale”26.
În acelaºi timp atmosfera la protestul de la Pentagon
nu este una paºnicã în totalitate. O minoritate de
provocatori încearcã sã „ocupe” Pentagonul, aruncã cu
fumigene ºi cãrã-mizi, înjurã soldaþii, trec de linia ghimpatã
din apropierea clãdirii, forþînd astfel arestarea. Norman
Mailer este unul dintre intelectualii care trece de linia
stabilitã de autoritãþi pentru desfãºurarea protestului, este
arestat ºi ajunge coleg de celulã, printre mulþi alþii, cu Noam
Chomskly ori cu un preot pacifist de la Universitatea Yale.

Ziarele underground precum „Lace” anunþã pompos
înainte de demonstraþie cã protestatarii flower power se
vor dezbrãca ºi se vor iubi între ei, ca mãsurã de rãzvrãtire
la adresa rãzboiului sau cã îl vor rãpi pe preºedintele
Johnson ºi cã îi vor arãta popoul în public, semn de
pedeapsã, de infantilizare a unei autoritãþi iresponsabile.
Unele dintre aceste lucruri anunþate chiar se întîmplã, iar
o fotografie faimoasã aratã o tînãrã cu o floare în mînã
care se pregãteºte sã o aºeze în baioneta soldatului,
gest care a fãcut înconjurul lumii ºi, de atunci, apare
recurent la manifestãrile anti-rãzboi de pretutindeni.
Comportamentul manifestanþilor denotã o gîndire de
tip mistic ºi nu ideologic (simplificatã de unii comentatori
ai perioadei într-un conflict de genul stînga versus
dreapta). Norman Mailer vede în protestul de la Pentagon din octombrie 1967 un rit de trecere, o retrezire
spiritualã, iar, aºa cum aratã titlul cãrþii – Armies of the
Night, cei care fac trece-rea, tinerii hippie, sunt proiectaþi
într-o perspectivã utopicã, ei ar fi copiii unei noi lumi
deopotrivã curajoasã ºi sensibilã, sãlbaticã ºi vicleanã,
anarhicã, dionisiacã, dar spontanã ºi activã. Cealaltã
variantã, cea distopicã, credea Mailer la sfîrºitul anilor
1960, ar fi formarea unei societãþi totalitare, rãzboinice,
publicitar-duplicitare, ce nu chestioneazã decizi-ile
autoritãþii. De pildã, decizia de a cheltui, sute de miliarde
de dolari (înainte sã se devalorizeze dolarul) pe un conflict sîngeros, de uzurã, fãrã rezultate pozitive, în loc de
a se cheltui acei bani pe programe sociale interne. Existã,
evident, o laturã sãnãtoasã a neîncrederii americanilor în
excep-þionalismul instituþiilor lor ºi în legitimitatea
intervenþiilor armate (aºa-numitul sindrom post Vietnam
combinat cu izolaþionismul tradiþional), aºa cum apare în
declaraþia de bun simþ a Cyntiei Crom din Paine, Ohio,
care se opunea angajãrii armate americane în El Salvador (dintr-un sondaj al New York Times din 1982): „Se
pare cã suntem întotdeauna atraºi de problemele altora.
Avem destule probleme de-ale noastre cu care sã ne
îndeletnicim”27.
Opinia publicã americanã îºi schimbã în timp, încet,
dar sigur, opþiunea pro-rãzboi ca urmare a relatãrilor
discordante în raport cu propaganda instituþionalã. O
scrisoare trimisã cãtre pãrinþi de un soldat este publicatã
de un ziar local. Articolul face vîlvã, mai ales cã poveºti
similare circulã în rîndul foºtilor combatanþi:
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Se constatã în perioadã o incandescenþã, o vervã moralã
fãrã precedent, în special în rândul tinerilor care contestã
instituþiile guvernamentale ºi ceea ce ei calificã drept
ipocrizie a autoritãþilor. Dacã la începutul anului 1965,
cînd au început bombardamentele în Vietnamul de Nord,
s-au adunat 100 de oameni în Boston pentru a-ºi exprima
indignarea, pe 15 octombrie 1969 s-au întrunit 100.000
de protestatari ºi aproximativ 2 milioane de nemulþumiþi
ºi-au vociferat deziluzia în legãturã cu politica externã
americanã.
Sfîrºitul anilor ‘60, începutul anilor ‘70 sunt consideraþi
a fi cei mai turbulenþi ani din istoria SUA din punct de
vedere politic. Asasinate, neîncredere în instituþiile
statului, schismã între cetãþeanul de rînd ºi politicianul
american, radicalizare a stîngii... În 1971, 20.000 de
oameni au mãrºãluit în Wa-shington, comiþînd în ochii
unor comentatori ca Howard Zinn acte de nesupunere
civicã sau, în ochii altor istorici cu o orientare
conservatoare, acte de vandalism. Dintre protes-tatari,
14.000 au fost arestaþi, cel mai mare numãr din istoria
Americii. Doar în anul ºcolar 1969-1970 FBI a înregistrat
1.785 de demonstraþii studenþeºti ºi ocuparea a 313 clãdiri,
celebrele sit-in-uri... Cauza demonstraþiilor s-a dovedit a
fi nu doar inva-darea Cambogiei de trupele americane, ci
intervenþia de la pro-testul studenþilor din Universitatea
Kent State din Ohio, din 4 mai, cînd Garda Naþionalã a
reprimat, într-un stil similar cu forþele de represiune din
statele totalitare comuniste, mani-festaþia ºi a împuºcat
cîþiva demonstranþi.
Deja, în 1970 o majoritate mai clarã a publicului
ame-rican se pronunþa împotriva rãzboiului. Opozanþii nu
mai sunt doar tinerii cu plete, pacifiºti ºi fumãtori de iarbã,
uºor de decredibilizat de cãtre guvern ºi presã, ci ºi
cetãþeanul plãtitor de impozite, de vîrstã mijlocie. În
cadrul unui sondaj Gallup din 1970, s-a pus întrebarea
dacã SUA ar trebui sã-ºi retragã trupele pînã la sfîrºitul
anului, iar 65% au rãspuns DA. Combativitatea în rîndul
soldaþilor americani era scã-zutã, justeþea argumentelor
privind pericolul comunismului în Vietnam au devenit
rizibile ori neinteresante pentru largi segmente din armatã.
Comportamentul „revoluþionar”, radi-cal, nespecific
disciplinei militare nu mai e o surprizã. O sorã din Marina
americanã, locotenentul Susan Schnell, a fost trimisã în
faþa Curþii Marþiale pentru cã a participat la o demonstraþie
de pace purtînd uniforma militarã, dar ºi pentru cã a
aruncat dintr-un avion broºuri anti-rãzboi într-o bazã
navalã.
Protestatarii au devenit dezamãgiþi ºi „frustraþi” în timp
pentru cã nu puteau sã schimbe cursul rãzboiului. Publicul
american era relativ apatic pînã în 1968, iar guvernul
american era impasibil la marºuri ºi contestãri. Existã
douã tipuri de atitudini, care co-existau ºi se completau:
continua-rea unei angajãri totale împotriva rãzbo-iu-lui,
însã non-violentã, ºi o atitudine militantã, violentã, din
ce în ce mai lipsitã de deferenþã faþã de o autoritate
consideratã ilegitimã, atitudine care se transpune prin
ocuparea sim-bolicã a unor instituþii oficiale29.
Drept consecinþã a rãzboiului ºi a protestelor repetate,
se diminueazã consideraþia pentru simbolurile ºi instituþiile
þãrii. Guvernul american pãleºte în ochii unor veterani ai
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conflictului din Vietnam care considerã cã au fost rãniþi
în van, pentru un rãzboi lipsit de glorie, cã s-au implicat
într-un conflict pentru temeiuri pe care nu le mai înþeleg.
Astfel, în aprilie 1971, o mie de veterani ai Rãzboiului din
Vietnam mãrºãluiesc în faþa Casei Albe din Washington
ºi îºi aruncã medaliile cîºtigate peste gardul prezidenþial,
ºocînd publicul american. În urma rãzboiului de uzurã,
de gherilã, ce þine de atîþia ani, cetãþenii îºi pierd
încrederea în invincibilitatea armatei SUA. Se îndoiesc
de justificãrile prezenþei în Asia de Sud-Vest, iar unii fac
tot posibilul pentru a împiedica prezenþa recruþilor militari
în zonã. De pildã, Horace Coleman, un veteran al
Rãzboiului din Vietnam, se opunea ferm rãzboiului, într-o
poezie politicã. Poetul militant de culoare credea cã afroamericanii trec în SUA printr-o nouã formã de sclavie:
cea salarialã. Coleman continuã ºi peste aproape patru
decenii protestul din perioada ºaizecistã ºi condamnã
imoralitatea intervenþiei în Irak pe temeiul cã
republicanismul preºedintelui George W. Bush ar constitui
un tip de neo-colonialism, iar sub masca democratizãrii
Orientului Mijlociu s-ar ascunde aceeaºi luptã pentru
resurse (petrol), fãrã de care americanii nu ar putea sã-ºi
menþinã turaþia vastului motor economic.
În volumul In the Grass, Horace Coleman publicã
Notiþe pentru protestul veteranilor de rãzboi:
Dragã Ralph,
în legãturã cu planurile pentru urmãtorul marº am
stabilit urmãtoarele:
1. Ai vãzut demonstraþiile plicticoase, obositoare din
Washington,
feþele arzînde ale alor noºtri bãieþi rãzboinici triºti
ce aruncau medaliile lor înspre preºedinte
2. Cred cã trebuie sã cãutãm sã-i întrecem ºi nu sã-i
copiem, aºa cã:
atunci cînd delegaþia ajunge la clãdirea Capitolului
mai întîi citiþi petiþia
„Nu ne este fricã sã ucidem. Ne pare rãu cã ne-am
ucis sufletele. Am fãcut aºa cum ni s-a spus, însã am
învãþat cum sã spunem NU! Opriþi-vã. Ori vã vom opri
noi. Nu rezistaþi. Nu puteþi opri fantomele pe care le-aþi
fãcut din noi”.
În continuare, puneþi-i pe cei care ºi-au pierdut
picioarele sã se tîrascã înainte ºi îngrãmãdiþi-i cu dibãcie
ca pe niºte popice. Apoi rostogoliþi pe alee craniile celor
mai buni prieteni uciºi în rãzboi.
În cele din urmã, puneþi-i pe orbi sã-i împingã înainte
pe paralitici (ei vor avea cuþite în dinþi pentru a le da
legislatorilor ca sã le foloseascã asupra lor înºiºi).
Plecãm. Dacã nu le folosesc, ne întoarcem.
Horace
p.s. Salvaþi instrucþiunile pentru nepoþei. Le vor fi de
ajutor30.
În august 1971, grupul numit „Camden 28” e pus sub
acuzare pentru pãtrundere ilegalã în centrul militar de
recru-tare din Camden, New Jersey, unde au distrus
dosarele de înrolare. Grupul care s-a autointitulat
„conºtiinþa Americii” ºi format, surprinzãtor pentru cineva
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Cãtre voi... vã spun, bine aþi fãcut. Bine aþi fãcut
pentru cã aþi încercat sã vindecaþi acei oameni bolnavi ºi
iresponsabili, oameni care au fost aleºi de popor ca sã
ne guverneze ºi sã ne conducã. Aceºti oameni, care au
dezamãgit poporul, aducînd moarte ºi distrugere unui
popor nefericit. Voi aþi mers în stradã ºi v-aþi jucat rolul în
timp ce fraþii voºtri au rãmas în turnurile lor de fildeº
uitîndu-se... ºi sã sperãm cã într-o zi, în viitorul apropiat,
pacea ºi armonia vor împãrãþi peste oamenii din toate
naþiunile31.
Un sondaj din 1971, la 6 ani de implicare armatã în
Vietnam, demonstreazã apetitul scãzut al populaþiei
pentru alte intervenþii militare. Statisticile denotã o lipsã
de încre-dere a americanilor într-o politicã externã
militaristã. Dacã vreo miºcare comunistã ar prelua puterea
în Thailanda, doar 12% dintre respondenþii albi ar fi de
acord cu intervenþia ºi numai 4% non-albi ar susþine-o.
Indisciplina armatei ameri-cane se rãspîndeºte încã din
1967, cînd rapoartele arãtau cã acuzaþia cea mai deasã
de încãlcare a regulamentului consta în fumatul
marijuanei. Aºa cum au arãtat rapoartele, depen-denþa
de droguri a soldaþilor creºtea de la an la an. Soldaþii din
primele linii nu mai credeau în justeþea rãzboiului.
Escaladarea conflictului determinã din ce în ce mai multe
proteste. Dacã la începutul anului 1965 se gãseau în Vietnam 25.000 de soldaþi, la sfîrºitul anului cifra creºte la
184.000, în 1966 se aflã 385.000 de soldaþi, iar în 1967
armata americanã atinge un numãr surprinzãtor pentru
predicþiile de la începutul ostilitãþilor: 485.000 de
combatanþi (în total 3 milioane de militari americani au
luptat în Vietnam de-a lungul conflictului). Deja în ’67,
aproximativ 15.000 de soldaþi americani au fost uciºi, iar
opinia publicã, care nu constatase îmbunãtãþirea situaþiei,
începea sã-ºi piardã rãbdarea. Pro-gramul lui Lyndon
Johnson, al „Marii Societãþi” americane, al statului
bunãstãrii, îºi pierde din contur, se demitizeazã pe mãsurã
ce finanþãrile pentru proiecte sociale se deturneazã spre
rãzboi. Costul rãzboiului în anul 1967 ajunge la
apro-ximativ 27 de miliarde de dolari, o sumã imensã în
acea perioadã. Un fapt excepþional pentru manifestarea
tipicã, obedientã, de tip militar: un sfert din echipajul unei
nave militare, USS Coral Sea, semneazã o petiþie prin
care se împotriveºte trimiterii în Vietnam.
Cifrele sunt alarmante pentru lipsa de combativitate a
americanilor în Vietnam, în special pentru sfîrºitul
decadei ºi începutul anilor ‘70: 35% dintre soldaþi fumau
marijuana, iar în 1971 statisticile aratã cã alienarea era
fãrã precedent, 10% din armata staþionatã în Vietnam
fiind dependentã de hero-inã. Spre finalul rãzboiului, Nixon
a încercat sã reducã din costurile sale ºi din bugetul
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destinat Apãrãrii, care în 1967 atingea 9.1% din PIB, pentru
ca în 1972 sã se micºoreze la 7%. La aceastã diminuare
de buget a contribuit ºi primul tratat SALT, de limitare a
armamentului nuclear, încheiat între americani ºi sovietici
în 1971, care presupune o anumitã detensionare pe plan
internaþional între cele douã super-puteri.
Martin Luther King se simte obligat sã intervinã ºi sã
ia fãþiº partea oponenþilor intervenþiei americane ca urmare
a diminuãrii fondurilor cu destinaþie socialã, în favoarea
celor militare. Astfel, la 15 aprilie 1967, la New York, liderul
afro-american devine liderul simbolic al unuia dintre cele
mai mari marºuri anti-rãzboi de pînã atunci din istoria
SUA, conducînd între 125.000 ºi 400.000 de participanþi.
Ofensiva armatei Vietcong, denumitã TET, începutã în
ultima zi din ianuarie 1968, a surprins opinia publicã,
întrucît trupele Frontului au ajuns sã ameninþe chiar ºi
ambasada americanã din Saigon. În contradicþie cu
relatãrile oficiale, trupele Frontului au demonstrat cã
rãzboiul e departe de a fi cîºtigat. Senatorul Eugene
McCarthy, unul dintre candidaþii pentru nominalizarea la
preºedinþie în cadrul Partidului Democrat, s-a exprimat
pentru retragerea trupelor americane din Viet-nam.
Senatorul a criticat administraþia prezidenþialã pentru
intoxicãrile mediatice: în fiecare an, din 1963 pânã în
1968, poporul a fost asigurat cã rãzboiul se cîºtigã întrun an sau doi. De asemenea, Partidul Democrat ar fi
promis electo-ratului în 1964 cã nu va desfãºura un rãzboi
mai larg în Indochina, promisiune pe care nu a onorat-o.
Dacã înainte de ofensiva TET se spunea cã 65% din
Vietnamul de Sud este securizat, faptele ulterioare au
demonstrat contrariul. Din cauza relatãrilor mincinoase
ale oficialilor, activiºtii de stînga se înstrãineazã din ce
în ce mai mult de instituþiile americane, iar protestele lor
se radicalizeazã. Într-o þarã mîndrã de stabilitatea ei
economicã, fãrã convulsii sociale ca în America Latinã
ori Europa, tinerii surprind generaþiile mai vîrstnice ca
urmare a vehemenþei lor, în momentele în care ard steagul
american sau poartã la demonstraþii steagul inamicului,
al Frontului. Dupã ºase sãptãmîni de la ofensiva trupelor
Frontului, sondajele aratã cã popularitatea preºedintelui
Johnson a scãzut considerabil de la 48% la 36%.
Impactul cel mai mare asupra publicului l-au avut imaginile
televizate ale ambasadei americane înconjurate de
„hoardele barbare”, o instituþie oficialã ce era în situaþia
de a fi anihilatã de inamicul mai prost echipat, mai prost
hrãnit, dar mai determinat.
Presa începe sã-ºi schimbe poziþia. James Reston,
edi-torialist la „New York Times” se întreabã în numãrul
din 7 februarie 1968: „Oare care este scopul care justificã
acest ma-sacru?” ºi „Cum vom salva noi Vietnamul dacã
îl distrugem în luptã?”. Un cumul de reacþii nefavorabile:
demonstraþiile, sfãtuitorii din aparatul prezidenþial, poziþia
criticã a mass-media, l-au convins pe preºedintele
Johnson sã anunþe într-un faimos discurs televizat din
31 martie cã nu aprobã cererea armatei de a trimite încã
200.000 de combatanþi, cã bombardamentele asupra
Vietnamului de Nord se vor opri ºi, cel mai important, cã
nu va mai candida pentru încã un mandat prezidenþial.
Pentru prima datã dupã ofensiva TET, pacifiºtii care se
pronunþau pentru o retragere condiþionatã, denumiþi gePRO

format într-un spaþiu de orientare confesionalã
preponderent ortodoxã, din preoþi catolici ºi laici, radicali
apropiaþi atît de stînga militantã cît ºi de Biserica Catolicã,
a fost achitat de juriu. H. Zinn iese din carapacea
„obiectivã” a istoricului ºi în A People’s History of the
United States glorificã puterea omului simplu de a se
împotrivi cînd e nevoie mecanismului iraþional al instituþiilor
guver-namentale. Este miºcãtor verdictul unuia dintre
juraþi de 53 de ani, un taximetrist negru, care a servit 11
ani în armatã:
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neric „porumbei” (42%), îi depãºeau la limitã pe cei care
preferau continuarea intervenþiei, adicã „ºoimii” (41%).
Însã argumentele anti-rãzboi ale clasei muncitoare sunt
de ordin practic. Nu seamãnã cu fundamentãrile morale
ale elitei intelectuale. În principal, considerã intervenþia
armatã o greºealã ºi nu o crimã împotriva umanitãþii.
Atitudinea lor a fost surprinsã foarte acurat de un afiº
extrem de popular la sfîrºitul decadei: „Let’s win or get
out”. Pentru criticii intelectuali ai rãzboiului, soluþiile sunt
extrem de simple în virtutea unui raþionament de tip moral:
recu-noaºterea cã implicarea armatã în Vietnam a fost o
greºealã, declaraþie care presupune retragerea
necondiþionatã a tru-pelor. Metodele de opoziþie la adresa
rãzboiului au variat de la refuzul plãþii taxelor în linia
nesupunerii civice à la Thoreau sau Gandhi, boicotarea
industriilor care sprijineau rãzboiul, susþinerea la mitinguri
a celor care nu acceptau înrolarea, articole critice etc.
Cu toate acestea nici una dintre tipurile de acþiuni descrise
mai sus nu au oprit rãzboiul, însã au format un individ
responsabil, alert ºi lucid, ce refuzã sã lase anumite
chestiuni de ordin politic pe mîna specialiºtilor, a
politicienilor sau a tehnocraþilor.

Masacrul de la My Lai, dezinformãrile
CIA ºi propa-ganda presei americane

PRO

Cea mai cunoscutã atrocitate comisã de soldaþii
americani în vreun rãzboi e masacrul de la My Lai din 16
martie 1968, cînd peste cinci sute de femei, copii ºi bãtrîni
au fost uciºi într-o misiune de tipul search and destroy.
Soldaþii erau nervoºi pe sãteni pentru cã „gãlbejiþii” (gooks)
nu le spuneau unde se aflã gherilele comuniste. Femeile
au fost violate cu sadism, apoi toþi cei prezenþi au fost
mitraliaþi la ordinul locotenentului William Calley. Soldatul
Varnardo Simpson a declarat ulterior unei comisii ce
ancheta cazul: „Am omorît cam opt oameni în ziua aceea.
Am împuºcat cîþiva bãtrîni care fugeau. Am împuºcat ºi
femei ºi copii. Îi împuºcam în timp ce fugeau din colibe
sau încercau sã se ascundã”32. Ulterior a declarat într-un
interviu cã ar fi ucis 20-25 de oameni, cãrora le-ar fi tãiat
gîturile ºi cã i-a scalpat, dar ºi cã o grãmadã de oameni
fãceau acelaºi lucru. Dupã îndelungi tergiversãri ºi tentative de muºamalizare a carnagiului, loco-tenentul Calley
e adus în faþa instanþei în 1971. La acest lucru a contribuit
ºi cunoscutul jurnalist de investigaþie Seymour Hersh,
care a relatat primul despre masacru. Locotenentul a fost
condamnat de Curtea Marþialã la închisoare pe viaþã, însã
la intervenþia preºedintelui Richard Nixon i s-a comutat
pedeapsa la doar 3 ani ºi jumãtate de „închisoare”, într-o
bazã militarã unde se bucura, pare-se, de tot confortul.
Singurul inconvenient era cã nu avea dreptul sã o
pãrãseascã.
Unii critici au echivalat intervenþia militarã în Vietnam
cu un genocid, în principal, din douã motive: au fost uciºi
de cãtre bombardamente mult mai mulþi civili decît
combatanþi, apoi, nu se putea face o distincþie foarte clarã
între comba-tanþii VC ºi populaþia civilã (din rîndul cãreia
proveneau soldaþii), care simpatiza cu ideea alungãrii
colonialiºtilor albi din þarã.
Într-un interviu al lui John Pilger, autorul cãrþii Heroes,
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cu fostul ofiþer CIA Ralph W. McGehee, cel din urmã îi
spune cã americanii au reuºit prin intermediul CIA „cea
mai lungã ºi de succes operaþiune de dezinformare”33.
Agenþia americanã a înþeles cã rãzboiul este în primul
rînd unul mediatic, de construcþie publicitarã a unei
Americi drepte, ce se jertfeºte pentru o „cauzã nobilã”,
dupã cum a afirmat Ronald Reagan, aceea a apãrãrii
libertãþii în lume. Însã, pentru aceastã construcþie era
nevoie ºi de un personaj negativ, puterea comunistã,
reprezentatã de soldãþeii „fanatici” ai Frontului Eliberãrii
Naþionale ori ai Vietminh.
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...dizovat într-un þãran vietnamez de rînd în timpul
zilei. Ei înnebuneau americanii cu misterul identitãþii lor
ascunse. Inamicul era omul de nevãzut care trãgea din
spatele rândurilor de copaci sau care punea o sîrmã dea lungul potecii cu o minã la capãtul firului, mama-san
care spãla hainele sau copilul ce ascundea o grenadã34.
În faþa unei asemenea evidenþe a identificãrii
luptãtorului de gherilã cu poporul vietnamez, jurnaliºtii
americani nu-ºi pun mai departe întrebarea: ce rost mai
avea o astfel de luptã? cine era salvat în Vietnam?... în
afara unor abstracþiuni ca imple-mentarea unui sistem
democratic ºi apãrarea libertãþii, devenite niºte concepte
goale de conþinut. În opinia celor doi gînditori de stînga,
media opereazã mai degrabã ca instrumente
propa-gandistice, decît ca mijloace publice de informare.
Concentrarea mediaticã ar fi unul dintre motivele abdicãrii
presei de la rolul sãu informativ, mai ales cã multe din
corporaþii fãceau afaceri într-o grãmadã de domenii, printre
care ºi industria apãrãrii, afaceri cu petrol, ce presupuneau
contracte guvernamentale „grase”. De aceea, abordarea
persuasiv-propagandisticã a su-biectelor sau chiar nonabordarea devenea preferabilã în locul informãrii obiective.
Însã, de cele mai multe ori, atitudinea de susþinere a
rãzboiului provenea dintr-un patriotism prost înþeles ºi o
supraestimare a invincibilitãþii ºi a superioritãþii morale a
americanilor. Calea de relegitimare a presei, în opinia lui
Chomsky ºi Herman, ar fi himerica informare comunitarã
pe tip ºaizecist: încurajarea comunitãþilor locale de a-ºi
dezvolta propriile reþele mediatice alternative, înfiinþarea
de canale publice lipsite de reclame, transformarea
publicului din receptor pasiv într-unul interactiv, într-un
ziarist amator într-o reþea de cartier. Totuºi, perspectiva,
deºi pare tonicã, e deocamdatã utopicã. Pe de o parte,
nu poate fi o replicã la jurnalismul puternic instituþionalizat,
unde e nevoie de fonduri imense pentru investigaþii interne sau pentru deplasãri în zone de conflict, pe de altã
parte idealizeazã firea umanã presupus voluntarã ºi
participativã…
Rãzboiul din Vietnam este primul ºi, probabil, singurul
rãzboi pierdut de americani. Mulþi americani ºi-au pierdut
încrederea în guvern ca urmare a lipsei de sinceritate a
acestuia în prezentarea motivelor pentru care SUA s-au
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implicat în conflict. Ron Kovic, unul dintre veteranii care
s-au întors schilodiþi din rãzboi, ºi-a expus sugestiv
suferinþa, în tuºe groase, în cartea autobiograficã Nãscut
pe Patru Iulie:
Eu sunt moartea vie/ ziua comemorãrii în scaun cu
rotile/ Eu sunt al vostru yankeu fluierã-vînt ferchezuit/ Al
vostru John Wayne venit acasã/ pocnitoarea voastrã de
patru iulie/ ce explodeazã în mormînt35.
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4. Howard Zinn, op. cit., p. 353.
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6. Stanley Karnow, op. cit., Foreign Policy Association,
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Principala iluzie pe care CIA o întreþinea cu mãiestrie
consta în dezinformãrile privind invazia comuniºtilor din
Nord în Sud ºi asupra faptului cã regimul e atît de dur
încît populaþia, în special cea de confesiune catolicã, îºi
pãrãseºte în valuri locurile de baºtinã din cauza
persecuþiilor. De aceea, SUA trebuia sã intervinã în
numele democraþiei ºi pentru protejarea „Lumii Libere”.
CIA conducea o propagandã de negativizare a Republicii
Nord-Vietnameze, atît în Vietnam de Sud, cît ºi în presa
americanã. Pentru aceasta a fost nevoie de fabricarea
unor violuri ale armatei Frontului, de susþi-nerea prin
intermediul CIA a unui regim dictatorial în Sud, de
mãsluirea unor atacuri precum cel împotriva navei Maddox
în Golful Tonkin în 1964.
Edward Herman ºi Noam Chomsky au prezentat în
studiul extrem de solid din punct de vedere factual, Manufacturing Consent, numeroase exemple ele aroganþei
presei americane care ar fi deforma adevãrul în privinþa
rãzboiului. Mass-media americanã ignora suferinþa
poporului vietnamez, în schimb, hiperboliza traumele
soldatului american neputincios în faþa unui inamic:
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O EDIÞIE INCOMPLETÃ ªI UN ARGUMENT
FINAL ÎN DOSARUL GELLIANU
Spre sfârºitul anului 2006, în Biblioteca „Mioriþa” din
Câmpulung Moldovenesc, a apãrut ediþia Gr. Gellianu,
Schiþe literare, alcãtuitã de Ion Filipciuc, cercetãtor cu
preocupãri speciale referitoare la Mihai Eminescu ºi
Mioriþa. Ediþia întocmitã de Ion Filipciuc este amplu
comentatã de cunoscutul ºi apreciatul eminoscolog
Constantin Cubleºan, într-un articol intitulat Enigmaticul
contestatar Gellianu (I.Hangiu, Ion Filipciuc), apãrut la
începutul acestui an în revista ieºeanã Dacia literarã,
articol inclus de autor în recentul sãu volum Eminescu în
comentarii critice, (Editura Grinta, 2008, p.106-115). Aici
este semnalat al ºaselea articol apãrut în ziarul lui C. A.
Rosetti, Românul, din 28 noiembrie 1875, fãrã însã sã-l
comenteze. În parantezã fie spus, subscrisul acestor
rânduri i-a furnizat aceastã informaþie despre a ºasea
semnãturã a aceluiaºi G sau Gr
Gr.. Gellianu, Doctorul
Obedenaru ºi opera sa.
Conºtiinþa mã îndeamnã sã reiau discuþia începutã în
1981 ºi sã aduc ca argument final, în „Dosarul Gellianu”,
articolul din ziarul Românul (vezi textul integral în Anexa
nr.1).
Cele cinci texte semnate cu pseudonimul Gellianu în Revista contimporanã - sunt precedate de întrebarea
Unde ni sunt detractorii?, de o Notã asupra ediþiei ºi,
dupã editarea celor cinci texte, urmate de o Addenda,
bogatã în informaþii despre poetul englez Byron. Ion
Filipciuc încearcã sã dovedeascã, în cele aproape 100
de pagini ale studiului intitulat Un pseudonim pentru
eternitate (p. 65 - 148), cã adevãratul critic al lui Eminescu,
ascuns sub pseudonimul „Gellianu”, nu este Petru
Grãdiºteanu, cum am susþinut pe bazã de texte publicate,
ºi nu pe analogii, ci Grigore Haralambie Grandea, ipotezã
de care, în concluzie se îndoieºte chiar Domnia Sa:

„Dar se prea poate ca, în pofida tuturor documentelor
ºi argumentelor invocate în paginile de mai sus, literatul
ce stã ascuns vreme de un veac ºi încã aproape o
jumãtate (mai exact: 132 de ani - s.n.) sub criptonimul
Gr. Gellianu sã nu fie cu adevãrat scriitorul Grigore
Haralambie Grandea. Oricum, cititorul obiºnuit cu enigme
«nesplicate», sau specialistul în probleme de istorie
literarã româneascã se poate alege mãcar cu perspectiva
investigaþiei ºi cu înregistrarea datelor care ne-au împins
pe o pistã greºitã” (p. 148).
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-Ion Filipciuc nu þine seama de afirmaþiile lui P.
Grãdiºteanu citate anterior în primele douã articole (
Convorbiri literare, nr. 7 [139] din iulie 1981, ºi România
literarã, nr. 22 din 7-13 iunie 2000, precum ºi în ultimul
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meu articol din România literarã, nr. 51-52 din dec. 2005ian. 2006):
1. În finalul primului atac împotriva lui Eminescu din
1873, Grãdiºteanu promite cititorilor Revistei
contimporane cã mai are o „colecþiune de salturi haslii
luate din Convorbiri”.
2. Aceeaºi afirmaþie este reluatã ºi dezvoltatã de P.
Grãdiºteanu în articolul Câteva cuvinte la adresa
„Convorbirilor literare”:
„Voi aduce aminte vechiului meu amic care se aflã în
capul „Convorbirilor” cã aveam gata rãspunsurile, se ºi
imprimase în broºurã” când „avurãm onoarea de a primi
o epistolã de la D. V. Alecsandri, care ne cerea sã încetãm
lupta ºi sã ne dãm mai bine mâna, deoarece urmãream
cu toþii acelaºi scop: rãspândirea luminilor în þarã [...]
Acum pentru a treia oarã, „Convorbirile” se complac
în atacuri contra „Revistei contimporane [...]. Cu sarcina
de a rãsfoi cãrþile nemþeºti [...] voi zice vechiului meu
amic: la revedere!” ( Revista contimporanã, nr. 6 din 1874).
Intervenþia lui V. Alecsandri ca polemica sã înceteze,
precum ºi motivele care l-au determinat, rezultã dintr-o
scrisoare a poetului trimisã din Mirceºti la Iaºi lui Iacob
Negruzzi, în care mãrturiseºte: „…de mã vei întreba cum
am produs o asemenea infidelitate...( colaborator fidel al
Convorbirilor literare, poetul publicase o poezie în Revista
contimporanã), te-oi trimite sã rãspunzã frumoºii ochi ºi
graciositatea dnei Grãdiºteanu”.
(Vezi Mircea Anghelescu, V. Alecsandri cãtre Iacob
Negruzzi, în Limbã ºi literaturã, vol. 10, 1965, p.76).
În anul 1874, P. Grãdiºteanu publicã în nr.5 actul I din
Revizorul , adaptare dupã Gogol, dedicatã lui V.
Alecsandri, iar în nr. 6 din acelaºi an, articolul la care
ne-am referit mai sus.
3. În primul numãr al Revistei contimporane din 1
ianuarie 1875 apare un nume nou în critica literarã: G.
Gellianu. Cu acest pseudonim sunt semnate cele cinci
texte, din care trei sub titlul generic Schiþe literare, dupã
cum urmeazã: Foi de toamnã. Poesii de N. Georgescu
(nr. 1 din 1 ianuarie 1875); Domnului Directore al „Revistei
contimporane” (nr. 2 din 1 februarie 1875); Poesiele d-lui
Eminescu (nr.3 din 1 martie 1875); o poezie avînd ca titlu
semnul „?” în „Revista literarã ºi ºtiinþificã” (nr. din 15
mai 1876) ºi în ,,Reviste contimporane” Ultimul cânt al
lui Lord Byron în Grecia (nr.7 din 1 iulie 1876). Aceste
texte sînt republicate de Ion Filipciuc în ediþia Gr. Gellianu,
Schiþe literare, fãrã însã ca editorul sã menþioneze dupã
fiecare text în ce numãr al publicaþiei a apãrut ºi la ce
datã, semnãtura G sau Gr
Gr., trimiþând cititorii la Note ºi
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comentarii.
4. Existã însã ºi un al ºaselea text semnat Gellianu
în ziarul Românul din 28 noiembrie 1875, care dezleagã
„enigma” pseudonimului. Cine se ascundea sub
pseudonimul G. Gellianu? Gr. H. Grandea se afla în 1875
la Craiova, pregãtind apariþia seriei a doua a ziarului Albina
Pindului sau P. Grãdiºteanu, membru în comitetele de
redacþie, menþionat în 1876 pe coperþile Revistei literare
ºi ºtiinþifice ºi ale Revistei contimporane.
Sã rezumãm istoricul polemicii. În Direcþia nouã din
1872 Titu Maiorescu îl aºazã (citeazã) pe Mihai Eminescu
dupã Vasile Alecsandri ca „poet în toatã puterea
cuvântului”. Cel mai scandalizat de aceastã aºezare
(previziune) a lui Maiorescu este Petru Grãdiºteanu, care
în numele celor 20, 30 sau 40 de colaboratori ai Revistei
contimporane rãspunde Convorbirilor literare ºi lui Titu
Maiorescu: „…mentorul Junimii se credea autorizat a
grãmãdi împreunã pe toþi 20, 30 sau 40 de colaboratoriredactori ai Revistei contimporane ºi a-i condamna ca
descendenþi ai maimuþelor [...] pentru cã s-ar ameþi de
beþia de cuvinte, beþie care, ca oricare alta, le slãbeºte
funcþiile intelectuale”.
În polemica dintre Convorbiri ºi Revista contimporanã
intervine Alecsandri, Grãdiºteanu afirmând public cã avea
gata „rãspunsurile”, ºi cã se „imprimase în broºurã” alte
„salturi haslii luate din Convorbiri”.
Dacã primul atac împotriva poeziilor lui Eminescu din
1873 era mascat sub pretextul criticãrii Junimii ºi
Convorbirilor literare, G. Gellianu pregãteºte al doilea atac
prin douã semnãturi: Foi de toamnã . Poesii de N.

Georgescu (în nr. 1 din 1 ianuarie 1875) ºi a doua
semnãturã, dupã rãspunsul dat lui G. Dem Teodorescu
la scrisoarea adresatã redacþiei: Domnului Directore al
Revistei contimporane. Ce legãturã avea Grandea cu
redactorii ºi colaboratorii publicaþiei, în timp ce Grãdiºteanu
fãcea parte din redacþie ºi era recunoscut conducãtor al
acesteia?
La argumentele anterioare aduc unul edificator ce
rezultã din lectura articolului Doctorului Obedenaru ºi
opera sa, apãrut în ziarul lui C. A. Rosetti, Românul, ºi
semnat G. Gellianu.
La 28 noiembrie 1875 Gellianu oferã câteva date
despre viitoarea carte a doctorului Obedenaru, anunþatã
în presa româneascã, ºi dã publicitãþii un fragment din
scrisoarea unui amic al sãu din Paris. Se ºtie din biografiile
celor doi presupuºi autori ai articolului Poesiele d-lui
Eminescu cã Petru Grãdiºteanu a studiat la Paris, iar Gr.
H. Grandea la Liège în Belgia. Nu este exclusã ipoteza
ca ºi Grandea sã fi avut un amic la Paris. Dar fiindcã Ion
Filipciuc mã contrazice cã în 1876 Grãdiºteanu avea 37
de ani, ºi nu 36 ca Byron, menþionez cã data naºterii lui
P. Grãdiºteanu, pânã la apariþia îndoielnicã a :Dicþionarului
Academic erau anii 1839 - 1841.
Aduc încã un argument. Cele trei articole din Revista
contimporanã, ca ºi cel din Românul (28 noiembrie 1875),
sunt semnate: G(eorge) Gellianu. Peste douã luni ºi ceva,
la 15 februarie 1876, pe coperta Revistei literare ºi
ºtiinþifice având ca director literar pe antijunimistul B. P.
Hasdeu, apar ca redactori Gr(igore) Gellian ºi Petru
Grãdiºteanu, aceeaºi semnãturã apare în sumarul nr.
din 15 mai poezia fãrã titlu, urmatã la 1 iulie 1876 de
Ultimul cânt al lui Lord Byron în Grecia publicatã în
Reviste contimporane al cãrei conducãtor era. Gr. Gellianu
(alias Petru Grãdiºteanu) îºi ia rãmas bun de la literaturã,
consacrându-se politicii ºi advocaturii.
Anul 1875 debuteazã cu douã evenimente: unul de
ordin politic, ºi anume în lunile ianuarie-martie se încheagã
coaliþia grupãrilor liberale cunoscutã sub numele de
„Coaliþia de la Mazar-Paºa”. Nu ºtiu dacã Grandea a fãcut
politicã, dar ºtim sigur cã Petru Grãdiºteanu a fost om
politic, iniþial conservator, apoi liberal, deputat în
Parlamentul României, ºi paralel, poet ironizat de Titu
Maiorescu în Direcþia nouã din 1872, polemist
reprezentând pe cei 20, 30 sau 40 de colaboratori ai
Revistei contimporane, criticaþi de Maiorescu pentru „Beþia
de cuvinte”, autorul primului atac la adresa poetului
începãtor Mihai Eminescu, pe care mentorul Junimii îl
citase, dupã V. Alecsandri, ca „poet în toatã puterea
cuvântului”. În 1875 P. Grãdiºteanu conduce din umbrã
Revista contimporanã, îºi înscrie numele dupã Gellianu
în 1876, în comitete de redacþii ºi mai publicã în ,,Revista
literarã ºi ºtiinþificã” un singur articol Studie constituþionale
în nr. din 15 martie 1876, semnat cu numele sãu adevãrat.
La începutul anului 1875, mai exact la 1 ianuarie, are
loc al doilea eveniment: G. Gellianu, apare un nume nou
în critica literarã, care încearcã sã-l imite pe Titu
Maiorescu. Recenzând cartea Foi de toamnã. Poesii de
N. Georgescu, G. Gellianu nu este de acord cu D.
Bolintineanu, care, în Prefaþã, aprecia cã Georgescu este
„un poet în formare”, repetând caracterizarea lui Maiorescu
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din Direcþia nouã: N. Georgescu „este un poet în toatã
puterea cuvîntului”.
O dovadã credibilã cã G. Gellianu nu era altcineva
decât P. Grãdiºteanu este rãspunsul dat la scrisoarea lui
G. Dem Teodorescu, adresatã „Domnului Directore al
Revistei contimporane”, rãspuns publicat în nr. 2 al
revistei, care poartã semnãtura aceluiaºi Gellianu.
În sfârºit, în nr. 3 al publicaþiei din 1 martie 1875, G.
Gellianu semneazã articolul Poesiele d-lui Eminescu sub
acelaºi supratitlu Schiþe literare, în care aminteºte
generaþia poeþilor de dupã revoluþia din 1848, ce „s-au
încercat în poezie, între care Eminescu a fost pus de
Maiorescu în fruntea Nouei direcþiuni”. Analizând Mortua
est, noul critic se întreabã:
„Pentru ce ne-a presintat în Criticile sale, ca model,
câteva floricele ale d-lui Eminescu, la cari nu poþi ajunge
decât strãbãtând un nãmol de greºele de versificare, de
rime imposibile, de imagini inexacte, de cuvinte fãrã sens,
pe cari le repudiazã sentimentul artei fie modernã, fie
anticã?” (citat dupã ediþia I. Filipciuc, p.40).
În 1873 Grãdiºteanu exprimase aproape aceleaºi idei,
cu alte cuvinte: „Asemenea inepþii (s.n.) nu sunt tolerate
nici unui ºcolar de clasa a III-a gimnazialã, ºi D. Eminescu
este pus în fruntea Nouei direcþiuni”.
A doua dovadã incontestabilã - ºi cea finalã, în legãturã
cu dezlegarea „enigmei” - este articolul Doctorul
Obedenaru ºi opera sa. Din scrisoarea amicului din Paris,
care l-a cunoscut pe doctorul Obedenaru la Congresul
Internaþional de Geografie, venind ca delegat din partea
Societãþii de Geografie din România , rezultã cã Gellianu
(alias Grãdiºteanu) era la curent cu miºcarea ºtiinþificã
din þara noastrã ºi cã avea tot interesul sã informeze
lumea ºtiinþificã despre o carte care a apãrut un an mai
târziu, în 1876 la Paris. Cartea lui Obedenaru avea titlul
La Roumanie économique, d’après les donnés les plus
récentes” fiind semnalatã în Bibliografia româneascã
modernã, vol. III, 1989, operã sponsorizatã de Societatea
de ªtiinþe Filologice din România.
Unde se afla Gr. H. Grandea la începutul anului 1875?
Dupã ce trecuse prin tot felul de slujbe, mai toate
provizorii, fãrã atestate (nu-ºi luase licenþa), Grandea este
funcþionar, profesor la ºcoala macedo-românã din
Bucureºti, redactor la Monitorul Oficial, profesor suplinitor
la Craiova ºi Bacãu. La 15 aprilie 1875 editeazã la Craiova
primul numãr al Albinei Pindului, reînviatã „dupã o iarnã
cumplitã de cinci ani”.
Sã fi fost preocupat, Grandea, cu vastele lui cunoºtinþe
de versificaþie, sã critice versurile de început ale lui
Eminescu, pentru cã se închipuia demn urmaº al poetului
englez Byron ºi chiar rudã a sa? Pentru a ne convinge cã
Grandea este autorul articolului Poesiele d-lui Eminescu,
I. Filipciuc aºazã pe coperta exterioarã a ediþiei sale, pe
fundalul unei cãrþi de joc, fotografiile celor doi: Byron în
prim-plan ºi Grandea rãsturnat cu capul în jos (Vezi Anexa
nr. 2).
Cele cinci texte apãrute iniþial în Revista contimporanã
din anul 1875 ºi în Revista literarã ºi ºtiinþificã din 1876,
sub pseudonimul G.( trei) ºi Gr. (douã) Gellianu – al
ºaselea Doctorul Obedenaru ºi opera sa nefiindu-i
cunoscut lui I. Filipciuc, – sunt însoþite, cum am precizat
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la început, de ample informaþii istorico-literare grupate în
secþiunile: Unde ne sînt detractorii?, Notã asupra ediþiei,
o bogatã Addenda ºi un final intitulat Un pseudonim pentru
eternitate, o adevãratã risipã de informaþii în sprijinul
opiniei sale cã autorul articolului Poesiele d-lui Eminescu
este Grigore Haralambie Grandea, aºezat pe copertã cu
capul în jos.
Criticul Al. Dobrescu a afirmat în ediþia Detractorii lui
Eminescu din anul 2002, ediþie care are meritul de a fi
alãturat cele douã texte critice la adresa tînãrului poet
Eminescu, semnate în 1873: Petre Grãdiºteanu, ºi în
1875: G. Gellianu: „Probabil cã într-o bunã zi va ieºi la
luminã ºi dovada care sã garanteze o paternitate incontestabilã” (citat reprodus de I. Filipciuc la p. 132).
În istoria literaturii române, ca ºi în cea universalã,
existã opere (texte), a cãror paternitate incontestabilã n-a
fost ºi nu va putea fi niciodatã descoperitã. Un exemplu
îl oferã poemul Cântarea României, despre care Dicþionarul
general al literaturii române gloseazã: poem „atribuit lui
Alecu Russo sau lui Nicolae Bãlcescu”
Citându-mã de mai multe ori, I. Filipciuc crede cã
Dicþionarul Academic n-a avut „argumente” suficiente
pentru a rezolva enigma pseudonimului Gellianu ºi cã
ale mele, „nu au fost convingãtoare” (p. 100).
Argumentul final din acest articol este, poate, mai
convingãtor, pânã la descoperirea manuscrisului dupã
care s-a cules textul articolului Poesiele d-lui Eminescu,
descoperire improbabilã, ca ºi în cazul poemului în prozã
Cântarea României.
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meridiane

Katrina Porteous

Sunt multe istorii: mai întâi
Castelul din fier ros
Care domina peste nisipul ros-auriu la apus
Mai apoi marea. Cum mugeºte
ªi cum se învrãjbeºte cu insulele: Longstone,
Cu pulsul ei rece de luminã.
Apoi nisip ºi ierburi aplecate. Vântul
Striveºte sãlcii, oase,
Ciocârlii care cântã deasupra osului iepurelui la Spindlestone.
Piatra preþioasã. Obstacolul Regelui. Fântâna Chinurilor Închipuiri ºi fãrâme
Lucrate de potcovarul satului. Ceea ce-a fost uitat
Între Pãdurea ªuierãtoare ºi Staulul cel Albastru al Vacii,
Conteazã cel mai mult. Mâine
Sunt câmpuri de semãnat. Adânc în Dumbravã.
Se sfãdesc niºte corbi, ca popi geriatrici.

Bolta Insulei Sfante
Contra vântului pustiitor ºi a bubuitului mãrii
Piatra ºlefuitã
Pluteºte de-a pururi deasupra pe bolta albastrã,
Subþire ca un os de iadeº.
Aºa fragilã, n-ar trebui sã devinã puternicã.
Sãltând, dezlãnþuitã
Ca ºi cum blocuri extrase din cariera ar fi aeriene: ca ºi cum
vântul
Nu le-ar putea da jos aºa deodatã,
Gresia echilibratã de mâna cioplitorului
Rezistã prin absurd.
Orice atracþie sfideazã greutatea, logica, vremea Se îndoaie ca arcul;
* Poetã ºi istoric. S-a nãscut în Aberdeen, Scoþia. În prezent
locuieºte în Northumberland, pe coasta Mãrii Nordului. A fost
scriitoare cu reºedinþa în Insulele Shetland .A scris multe
poeme lungi pentru BBC Radio.Laureatã a Festivalului de
Poezie de la Aldeburg. În bibliografia sa de autor amintim
urmãtoarele titluri: The Lost Music, The Wund an’ the Wetter,
The Bonny Fisher Lad, Dunstanburgh, Longshore Drift and
The Blue Lonnen. Poeta însãºi spune cu aproximativ un an
în urmã: «Iatã câteva poezii… Mai toate sunt legate de rezonanþele istoriei din Northumberland în ziua de azi. Trei dintre
acestea (Boulmer Tractors, Alnmouth ºi The Old Boat) sunt
incluse în ultimul meu volum, The Blue Lonnen. Ultima poezie,
Foula, Auld Yule, este despre o insula din Shetland…»
Notã: Volumul The Blue Lonnen a apãrut la Jardine Press
în 2007.
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Speranþa, lãnsându-se
În spaþiul rece.
Soarele care rãsare o transfigureazã. O îmbrãþiºare
Opusã egalã.
Este tot ceea ce împiedecã pietrele sã se prãbuºeascã
ªi inima,
Care are numai un dor - sã fie primitã ºi þinutã
Într-o astfel de boltã.

Stinky
Când vii încoace
Coborând dealul cãtre ºura cu aparaturã de salvare
Spre cvartalul vãruit în alb
Sãrat în vremuri trecute, cu miresme
De funie smolitã, de coajã de stejar,
De butoaie cu rom
ªi tu rãmâi treaz
Pânã devreme la rãsãrit ca sã prinzi soarele
Furiºându-se printre
Clãdirea lui Billy, grãnicerul de coastã,
ªi castel;
Pe când un mãcãleandru
Þopãie prin adânciturile þiglelor
Staulului,
Atunci nici mãcar o piatrã din pavaj
Nu-ºi ciopleºte deºteptarea
Prin mãtasea albastrã perfectã
A cerului,
Ai putea sã fi iertat
Cã ai uitat
Asta: Cã locul
Era porci, misiþi, gunoaie,
Varec în putrezire,
Ficaþi de peºte duhnind în ceaunul din fier;
Ca acoperiºul de deasupra capului tãu
Este un copac, cu rãdãcinile
În mãruntaie de hering.

,,Stinky’’ a fost numele dat de localnici localitãþii Low Newtonby-the-Sea.
The Square / Cvartalul este acum în grija Patrimoniului / National Trust.

Shanky
Shanky este tot ce-i Anglia:
O conversiune de hambar.
Strãini într-o maºinã de teren. Uitate
PRO

Istorie pe scurt a Bamburgh-ului
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meridiane
Nume ca: Poiana Butty, Holul Shanky
O capelã bijuterie
Credinþa în ruine.
La vale de Long Nanny Burn
O poartã verde se apleacã.
Pãducel vrãjitoresc misterios.
Aratã de-a lungul cãii
Ce duce la Moara Shanky,
Cu ferestrele ei zidite, pereþii
Goi, cu grinzile deschise
Rândunelelor, ploii;
Construcþia înnodatã a fermei
Redusã mai întâi la un om
Singur în cabina tractorului sãu,
Cu radioul deschis; apoi
Cãtre nimeni
Doar cãtre acei nostalgici, cãrora le place aici
La cãderea nopþii, când
Vaci negre se hodinesc pe miriºte
ªi soarele la apus
Îneacã totul în aur.

Tractoarele Boulmer
Aceste tractoare Boulmer - Zetor, Fordson Major Puternice ca leii, ruginite, cu bube ºi gãuri,
Umerii lor curbaþi în patru pãtrate din fier aºteaptã
Aici, pe banca iernii, la marginea lumii
Unde recifii se întind orizontal pânã la þãrm The North Reins, the South Reins, Marmouth Scars O linie de demarcaþie. Un zid. Acesta este sfârºitul,
Acest sat fãrã magazine, fãrã autobuz. Vântul
Cutreiera de-a lungul drumului unde fiecare uºã este închisã,
Ca ºi cum oricine aici ar fi devenit prea bãtrân, epuizat
De la cât se zgâieºte spre rãsãrit, de la cât se uitã la oameni
Ca sã aparã prin aburi ca primãvara cu cutiile lor cu somon.

Alnmouth
Un estuar este ceva nepotolit
Nãmol negru, uleios.
Agãþându-se. Târându-se spre rãsãrit,
Mile de nori din moloz.
Acrii de gunoaie marine
Tulpini roºcate, lucruri,
Camuflate. Ascunse.
Lanþuri de urme
ªerpuind prin nãmol. Rotocoale
Din otgoane vechi. O încolãcire
Eliberându-ºi notele clãtite..
Abandonare.
ªi încet umplând cu apa,
O barcã
Putrezitã dincolo de salvare, lanþul ancorei
Rigid; vopsea, lichen,
Cojindu-ºi lemnãria, descoperind
Clare linii puternice. Ceea ce conteazã
Este afundat, nedescoperit
ªi înecat. Pe malul de departe, un tren,
O linie dreaptã la orizont
Purtându-ºi greutãþile spre sud
ªi între ele, râul
Alunecând prin câmpuri verzi, pini scoþieni, frontoane Roºii, albastre, teracotã Din sfada albatroºilor,
Cãtre ceva mai cruþat:
Amprente de viermi.
Ondulaþii.

Urmãtoarea oprire este Zona de Conservaþie Tractoare, remorci, ordonate la o parte. Trecute

În partea de departe a apei,

Dincolo la naturã, ca ºi cum cineva ar ºti ce-nseamnã asta
Tractoarele aºteaptã ordinal de miºcare. Apoi,

Pereþi, fãrã acoperiº.
Lucioase ierburi aplecate.

Deºi au þevile de eºapament explodate, anvelopele chele,
Ca strãbunicile oamenilor, cu ºaluri în zdrenþe

Suprafaþa lor distrusa de vânt, punctatã de luminã,
Râul

Încordâdu-ºi fiecare muºchi, doua în acelaºi rând
Sforþând peste bolovani în drum cãtre plaja, cu pupa întâi
Stoic, asiduu, inch cu inch - vor
Sã le zgâlþâie la viaþã, zbierând, fumegând, rotile

PRO

Trântind la pãmânt buruieni putrezinde, pulverizare sãratã ºi
pietre,
Se ridicã din mare, ºi târâie ultima barca acasã.
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Le dã voie sã treacã
La capãtul vieþii, bãtrân
Prinzând cu vederea ceea ce conteazã Acel vuiet înãbuºit,
A talazurilor nãvalnicã linie albã.
Prezentare ºi traducere de MARIANA ZA
VATI GARDNER
ZAV
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poesis

Gheorghe Izbãºescu

POEMELE DE LA ATHENA
pulsul de-a înainta
cãutându-mi mãruntaiele din vis la teatrul
lui Dionysos
ce-a înmulþit rãzboaiele pe tronul întunecat
al tragedienilor greci
simþeam cã viziunea nopþii de sticlã se rotunjeºte
amestecând anotimpurile sã ia putere din tãria lunii:
naturã ce da semne cã vrea sã ne transforme
„hai John (i-am zis amicului) sã-ngenunchem aici
cât aºteptãm un adaos secret din înalt
cã pe învingãtori nimeni nu i-a întrebat
cum ºi-au forþat propriile limite
iar scâncetul antic ne menþine ºi azi
în echilibrul materiei: e pulsul de-a înainta”

ieºisem din hotel noaptea pe-o stradã la Athena
ºi caldarâmul sângera
pierzându-ºi liniºtea sufleteascã iar semafoarele
erau mai moarte decât resturile bogatei cine
ce ne-o oferise Costas Nostis cu giganþi calamari
„pãi unde mi-e norocul? unde mi-e îngerul pãzitor?”
l-am întrebat suspicios pe amicul John Vaciu
care-n bãtaia lunii mi-a rãspuns melancolic:
„ºi-o fi uitat în camerã bastonul pentru orbi
ºi-acum rãscoleºte de zor prin hotel sã-l gãseascã”
„dar atunci cum o sã mai ajungã el pe Acropole
sã-ºi salveze mama cum i-a promis Electrei?
– am zis eu uimit –
cã doar drumul înainte e un drum îndãrãt
cu gust cunoscut doar de pelerine picioare”
deja mã-ndepãrtasem cu amicul printre stânci de calcar
ºi valuri mediterane se spãrgeau de þãrm
neputincioase
neºtiind cum sã ne dea o minã de ajutor
cum mãcar
sã-l anunþe pe zeul comerþului ce sã-ntreprindã
în urmã hotelul lui Agamemnon ºuiera iritat
cu ferestre aprinse pentru profeþii
dar oracolul dormea cu leºul horcãind sus pe munte
ºi n-ar fi fost bine sã-l trezim
ca sã nu afle alþii cã-i perceptiv
la conjuraþia veacului contemporan
ori cã-l bagã în seamã pentru expediþia noastrã.
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a râs amicul: „aºa vei zice ºi mâine în avion
la-ntoarcerea spre Bucureºti
când vei privi pâclele plutitoare sub noi
iar sfera capetelor
va fi o umbrã ce stã cu spatele la trup?”
atunci un þipãt s-a auzit dincolo de nori
rãspândit prin toatã peninsula
un þipãt ce ne privea pieptul ca pe-o fereastrã
sã ne vindece carnea
ºi sã cânte noaptea sub lunã ca o pasare fericitã
ce ºi-a regãsit locul de obârºie cu vuietul
solemn din pãrinþi:
aducerea aminte a unui popor lipsit de prejudecãþi.

muzeul viu
dacã unii fac revoluþii ºi alþii le îngroapã
(desigur un spectacol ieftin pentru arheologii
ce descoperã
monede palide din accidentul trãirii trecute)
iar neînþelesurile ºi ele se strãduiesc
sã se asemene cu viaþa palpabilã
dar apoi îºi iau tãlpãºiþa
când vãd cã în naturã li s-a pregãtit muzeul viu
doar norocul (deºi e un mic zeu muritor)
îi va spune sufletului:
„nu e zadarnic sã-þi strângi provizii cu migalã
cã vine o vreme când o sã te simþi ameninþat
ºi-atunci agoniseala în care principiile nu s-au irosit
n-ai s-o mai vinzi ca pe-o sclavã pieþei din viitor”.
PRO

poveste de toamnã
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Vasile Fetescu

Citesc

PRO

Citesc o carte de
prozã-poeticã,
scrisã de un magician
al cuvintelor,
încãrcatã de subtile
înþelesuri
ºi de liricã
spiritualizatã,
consonante cu freamãtul
sufletesc
ce mã stãpâneºte
ca împãtimit
cititor.
Îi parcurg cu încetinealã
paginile,
animat de dorinþa de a-i pãtrunde
tâlcurile ideatice
ºi simfonia cuvintelor,
propoziþiilor ºi
frazelor.
Fiecare fragment,
filtrat prin gândurile ºi
simþãmintele
proprii,
îmi provoacã satisfacþii
intelectuale
ce-mi stimuleazã
strãdania
de a nu-mi scãpa
nimic:
Nici alãturarea iscusitã
a cuvintelor,
inspirat alese;
Nici succesiunea lor
asemãnãtoare unei ape
potolit curgãtoare;
Nici imaginile
picturale pe care le
revarsã;
Nici sensul meºteºugit
ticluit
al ideilor pilduitoare;
Nici duhul creatorului
încorporat în fiecare
segment
al preþiosului volum.
Fericirea de a întâlni
o astfel de carte
ºi de a o citi
pogoarã din paradisul
artelor
de acolo unde îºi au
lãcaºul
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genialele spirite
ale umanitãþii.

Prieten grãbit
În clipa în care mi-am trâmbiþat
cu toatã puterea
intrarea în viaþã,
timpul,
prezent la eveniment,
m-a cuprins în braþele-i
voinice,
m-a strâns la piept
ºi mi-a fãgãduit
trainicã ºi neclintitã
prietenie
de-a lungul întregii
mele vieþi.
ªi, cum era de
aºteptat,
ºi-a respectat cuvântul
dat.
Cu el de mânã,
am parcurs inocenta vârstã
a copilãriei,
ale cãrei zile
s-au scurs
ca niºte clipe.
Sub oblãduirea lui,
am strãbãtut apoi abruptul
ºi anevoiosul
urcuº
al învãþãturii ºi al
pregãtirii
pentru profesie.
Aºezat în cârca
prietenului meu
grãbit,
mi-am petrecut tinereþea
ºi maturitatea
ºi, aproape fãrã sã-mi
dau seama,
m-am pomenit în braþele
anchilozate,
reci ºi neputincioase
ale senectuþii.
În acest timp,
cu nedisimulatã
vehemenþã,
tovarãºul meu de drum
a pornit
sã mã zoreascã
pentru a-mi duce la capãt,

fãrã zãbavã,
proiectele de cronicar
al bulversatelor vremi,
trecute ºi prezente,
ºi de desluºitor
al înceþoºatului
viitor...
În virtutea simbioticei
noastre cãlãtorii,
te implor,
timpule grãbit,
sã-mi dai rãgaz
trebuitor
pentru a-mi înfãptui,
fãrã de rest,
deplin,
inexorabilele înscrisuri
din al meu
destin!

93

poesis

Boris Marian*

Constelaþii
Eu aº vrea o constelaþie, spune Stela,
Stãm în staþie, aºteptãm un douã ‘ ºi unu,
Nu vine, sã tragi cu tunu‘,
Stând aºa, luna apare ºi pe ceruri,
Carul Mare ne invitã, însã Tanþa ar dori sã ia Balanþa
Cã-i de aur, sus, pe boltã, Stela-i altfel,
Ea dezvoltã o ciudatã teorie,
Constelaþii-s pe hârtie, nici Centaur, nici Fecioarã,
Totul este apã chioarã. Când deodatã Leul Mic
Le-a luat. N-au spus nimic. Dar a doua zi , era
Numai Tanþa, Stela , ba,
Unii spun cã-n constelaþii, mai aºteaptã
Printr-o staþie.

Fulger
Din fulger fulguia misterul, de ce din fulger,
ªtie el, Messerul, magistrul în Cabala ºi-n sanscritã,
eu am vãzut un fulger într-o criptã, vorbea cu cineva
din altã lume, noi suntem fulgere venite din genune,
faþã de nemiºcarea aparentã, trãim o clipã rece ori
ardentã, aºa cum fulgerul din depãrtare nu ne-atinge,

Taurul nu e de fier,
Dar în coarnele lui pier
Tineri bravi, mai bine – ar fi
Fani de astropoetry.

Curcubeu
„Azi, noapte, am vãzut un curcubeu”, spune
profesorul,
„mã jur pe Dumnezeu, dar nu era un curcubeu
obiºnuit,
avea doar sunete ºi nici un colorit, cânta precum o
orgã
sus, în ceruri”, în clasã s-a fãcut tãcere, elevii se
uitau ºi ei,
uimiþi, unul ºopti, ”ªi-o fi ieºit din minþi , de poate sã
ne mintã-n
acest fel”, dar iatã, norul plânse ca un miel,
arce concentrice, albastru, galben, roº ,
se desfãceau , iar soarele – cocoº
pãtrunse-n încãpere anunþând
cã profesorul este om ºi-i de cuvânt,
atâta doar, cã uneori viseazã, fie cã-i noapte,
fie cã-i amiazã.

în timp ce altul, fulgerat, se stinge, precum ºi tunetul,
în zãri, pare o notã de jale dintr-o jale monocordã,
iar tunetul de lângã noi ne înspãimântã,
sã spunã cineva cã viaþa-i blândã.

Meteor
Meteor, ah, meteor,
Toate oasele mã dor,
Eu, bãtrânul matador,
Am privit de multe ori
Ce anume? Meteori,
Nu-nþeleg ºi pace, cum
Fierul – fier se face scrum,
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* Pe numele adevãrat Boris Mehr, s-a nãscut la 19
noiembrie 1941. Absolvent al Facultãþii de Chimie Industrialã
din Cadrul Institutului Politehnic (1959-1965). Debuteazã cu
poezie, simultan, la „Luceafãrul” ºi la „România literarã”
(1968). Autor a mai multor volume de poeme: Numele
profesorului (1986), Profesorul de fericire (1989), Vocea
profesorului (1993), Viaþã de profesor (2002), Mers în pustiu
(2003), Adesea între ore solitare (2005), Abis sau a ºaptea
poartã (2008). Membru al Uniunii Scriitorilor din 1993. Au
scris despre acesta: Alex ªtefãnescu, Gh. Grigurcu, Aura
Christi, Horia Gârbea.
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prozã

Gheorghe Chirtoc

JURNALUL NESCRIS AL UNUI SAT
(fragmente
(fragmente)

PRO

Probabil cã, lãcomia ºi gheºefturile domnului major
Axente ajunseserã ºi la comandanþii Jandarmeriei cã, de
la un timp, a apãrut zvonul mutãrii lui în altã comunã! De
altfel, era un ordin vechi, prin care ºefii posturilor de
jandarmi sã fie mutaþi la un anumit numãr de ani în alte
comune. Sã nu intre în cârdãºie cu hoþii ºi rãufãcãtorii,
de care þara nu ducea lipsã.
Cum se întâmplã mai rar, zvonul s-a dovedit întemeiat
ºi femeile au aflat de la baba Sofica, gazda ºefului de
post, cum plânge doamna major, nu de plata soldei care
ar fi fost la fel oriunde l-ar fi dus, ci de cei doi copii pe
care îi creºtea mamã-sa, bordeºteanca. Unde mai pui cã
ºi numirea nouã o primise undeva prin Basarabia, într-un
sat sãrac de gãgãuzi ºi ruscani, dupã cum povestea Ilie
a lui Preda, care fãcuse armata la Comrat.
La vreo douã sãptãmâni, zvonul s-a dovedit fapt. Iar
domnul major s-a învoit o sãptãmânã ºi a plecat în satul
basarabean ºi a aranjat unde sã locuiascã cu familia.
Dupã ce s-a întors, a vorbit cu doi gospodari care, având
probabil obligaþii la dumnealui, au încãrcat în cãruþe,
puþinul adunat în cei doisprezece ani de muncã ºi au
mers direct la garã. Dupã ce au urcat avutul în vagonul
închiriat, socru-sãu a plecat în Basarabia, iar el s-a întors
sã predea postul.
Ajutor de ºef era plutonerul Pintilie, bãiat bun, dar
ciubucar înrãit ºi în special cu hoþii de meserie, nu cu
gãinarii. ªi au început zvonurile lansate de domnul ajutor,
care începea sã-ºi dea aere prin sat ºi sã bea pe veresie,
în cele douã sãptãmâni, pânã la numirea pe care o
aºtepta, sigur.
Într-o luni, spre prânz, a venit maºina Jandarmeriei
cu domnul colonel Lãcustã ºi cum fuseserã anunþaþi
înainte, a fost întâmpinat de domnul major Axente, cu
ajutorul ºi grupa de militari în termen, curaþi, raºi ºi bine
lustruiþi ºi i-au dat raportul. Asistau câþiva þãrani, veniþi
cu interese la primãrie, câþiva gurã-cascã nimeriþi pe drum
sau ieºiþi din crâºma grecilor, precum ºi funcþionarii,
adunaþi la fereastra biroului domnului notar, cu perdeaua
ridicatã.
Dupã raport, au urmat câteva comenzi scurte date de
domnul colonel, sã vadã dacã soldaþii mai þineau minte
miºcãrile instrucþiei de front. Dupã plecarea grupei spre
adãpostul ei, domnul colonel, împreunã cu un cãpitan ºi
noul major, au intrat în post ºi ºi-au vãzut de ale lor.
Dupã masã, noul ºef, majorul Burtea, l-a luat pe
Neculai, omul de serviciu ºi a umblat prin sat, sã caute
gazdã pentru familie. Nu i-a plãcut la baba Sofica unde
locuise majorul plecat, dorea ceva mai elegant, mai
boieresc ºi romantic, dupã cum ºtia pretenþiile consoartei.
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Au cãutat ei mult ºi cu greu a gãsit la coana Apirica,
fata unuia din cei mai gospodari oameni din sat. Avea o
casã nouã, abia terminatã în stil cubist, construitã pentru
viitor ºi acum locuia la Bucureºti. Stãpâna casei se ºi
bucurase sã locuiascã cineva în ea, sã nu-i fure ceva
sau sã o devasteze. ªi aici, a cam strâmbat din nas
domnul major, dupã cum spunea Neculai. Cã nu avea
pomi, nu ar fi prea romantic locul, dar urma sã planteze
ºi sã facã o grãdiniþã cu flori rare, cu lampadare ºi alte
alea, cum vãzuse prin parcuri ºi grãdini boiereºti.
Spre searã, a venit noul ºef de post la primar, sã-l
roage, sã vorbeascã cu trei gospodari cu cai mai buni,
sã-ºi aducã calabalâcul de unde fusese pânã atunci.
Tocmai de la Neculele, un sat de mocani destul de sãraci
ºi amãrâþi.
Primarul a scris pe bilet numele a trei gospodari, pentru
care trebuia sã trimitã un soldat, sã-i anunþe, ca a doua
zi, de dimineaþã, sã plece ºi sã aducã lucrurile noului
ºef. Ca rãsplatã, urmau sã fie scutiþi de prestaþie.
ªeful nu a plecat din birou ºi cam stânjenit, l-a rugat
sã-i mai dea un cal bun, cu o ºa ca lumea, sã meargã ºi
el cãlare.
– Dacã merg trei cãruþe goale tocmai la mama dracului,
cu ele vã puteþi duce ºi dumneavoastrã!, a spus sãteanul,
cam ºifonat.
– Vedeþi dumneavoastrã, domnule primar. Cãlare mã
duc eu ºi la întors, o sã vinã nevastã-mea. ªtiþi dumneavoastrã cum sunt femeile, este o fire mai finã ºi mai
pretenþioasã ºi cu greu îi intru în voie. Înþelegeþi?
– Acum, înþeleg!, a zis primarul ºi a adãugat pe bilet,
numele unui sãtean ajuns, cu un haram de armãsar pe
care cãzuse sacul de ovãz ºi-avea o ºa aproape nouã.
Cum erau singuri în birou, primarul nu a suflat la nimeni
curiozitatea, dar a înþeles cine era domnul major ºi cine
îi era consoarta. Urma sã se convingã.
La trei zile, spre searã, a intrat în sat un alai, în frunte
cu o amazoanã, cu armãsarul numai spume, urmatã de
cele trei cãruþe în care, abia în ultima era domnul major,
cu un copil în braþe ºi altul între el ºi vizitiu. La noua
casã îi aºtepta grupa de rãcani, aliniaþi ºi în poziþie de
drepþi, dupã cum îi instruise domnul major la plecare.
Doar nu s-a dat raportul, altfel, era ca la venirea domnului
colonel Lãcustã.
Doamna, o femeie frumuºicã, cu un cap cam uscat ºi
tunsã bãieþeºte, cu un zâmbet de dispreþ pe buzele boite,
înaltã, cu mijlocul ca o viespe, strâns într-o bluzã din
pânzã transparentã, prin care împungeau douã gutui
altoite, cu gurguiele vineþii. Avea pantalon de cavalerist,
deschis la culoare ºi cizmele pline de praf.
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Doar au auzit pe cãprarul Berbec cãtre un rãcan mai
împiedecat, zicându-i pe înfundate, când doamna
comanda în casã „Vezi, Ilie, sã nu-i faci safteaua la
cravaºa. Vãd cã am încurcat-o toþi”.
Dupã ultimul obiect dat jos din cãruþã, doamna a ieºit
în curte ºi fãrã sã mulþumeascã sãtenilor, le-a întins câte
doi lei, îngânând:
– Sã aveþi ºi voi de o þuicã. N-au îndrãznit sã refuze,
le era fricã de domnul major.
Când sã închidã porþile, pe care un soldat abia le
plimba în braþe de putrede ce erau, doamna i-a comandat
soþului:
– Manole! Pânã lunea cealaltã, sã vãd tot gardul nou!
Ce, acesta-i gard de gospodari?
– Nu pot dragã!, s-a lamentat dânsul. Abia, sãptãmâna
viitoare îmi vin cãruþele cu material de brad, de la
Neculele.
– Faci cum ºtii ºi luni începi gardul! A poruncit doamna
pe ton tãios.
– Am înþeles, dragã!
Doar la han, unde s-au oprit sãtenii sã bea banii
aruncaþi de ºefuleasã, ªtefan al Drãgunii a zis cãtre
ceilalþi:
– Era mai bine dacã ne cinstea din butoiul ce l-am
adus în cãruþã. Am bãgat deºtul pe vranã când majurul
s-a dat jos ºi avea un parfum de prunã ºi o tãrie... ce
mai... a’ntâia.
– Dupã trei zile de drum ºi atâta hodorogeala, flãmânzi
ºi cu animalele omorâte, mãcar un kil de rachiu sã ne fi
cãpãtat ºi noi, a zis altul.
Zvonul mutãrii domnului major s-a împrãºtiat în sat
de la cei trei sãteni martori ºi alþi gurã-cascã, întâmplaþi
pe drum, cã a doua zi, primarului i s-au confirmat
bãnuielile, mai mult decât gândise.
Tonul l-a dat lelea Floarea, cu casa peste drum de a
coanei Apirica, când ieºise la poartã, sã priveascã la
muºtrul soldaþilor. Aºa ceva, vãzuse odatã ea tocmai în
tinereþe, când mersese la nouã dorobanþi Slam, dupã
bãiatul ce-l are bãrbat acum, cu care se iubea ºi avea
vorbã serioasã atunci.
– Auzi, fã! Spunea ea lelei Zanghia, a doua zi dimineaþã, dupã ce discutaserã destul ºi aºteptau în rãspântie
sã le ia vacile la cireada. Cred cã doamna majur ne
rãzbunã pe noi, toate muierile, pentru câte am îndurat de
la românii noºtri. Am sã o rog, dacã o vrea, sã mã înveþe
ºi pe mine comenzile alea cu care îi muºtruluia pe soldaþi
ºi pe dom’ majur. Aºa mustru sã-i fac lui Ilie al meu.
– Vezi, fã, cã n-ai sã poþi! ªi dacã ai sã le înveþi, nu
þi-ai gãsit omul. Bãrbat-tu nu este om fricos, cum o fi
domnul majur, sã-i comanzi tu. A fost omul care þi-a fãcut
pãrul permanent mereu ºi te-a fugãrit destul, dupã cum
ºtiu.
– Poate ai dreptate, zicea ea cu îndoialã. Nici eu n-aº
putea sã comand ºi sã beau tutun, dintr-un ãla lung de-o
palmã, cum am vãzut-o eu asearã, pe înnoptat ºi cum
bea cafea din ceaºcã ºi scuipa printre dinþi, ca un bãrbat.
Pânã seara, a aflat tot satul. Iar bãrbaþii ºi femeile îl
cãinau pe domnul major.
Pânã la sfârºitul sãptãmânii, satul aflase cã soldaþii
fãcea ºmotru, schimbau copilul mic ºi îl plimbau pe cel
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Majorul a dat fuga sã o ajute ºi a legat calul de poartã.
Doamna s-a plimbat prin faþa soldaþilor, aliniaþi smirna ºi
bãtând cu cravaºa în lustrul carâmbului un timp, a glãsuit
cu o voce tãbãcitã, de fumãtoare sau de cântãreaþã de
cabaret:
– Ãºtia-s bãieþii? s-a mirat ea. S-a mai plimbat un
timp ºi a trecut în spatele lor ca un cãprar la controlul
dinaintea raportului de dimineaþã, ºi a mai zis:
– Vezi, tu, ãla, dupã cãprar, ai ºireturile pline de noroi.
Trebuia sã le cureþi, fãrã sã le vãd eu. Soldatul mut, nici
nu respira, cu toate cã o nenorocitã de viespe îi dãdea
târcoale pe la obraji.
– Dupã cum vãd, sunteþi slab instruiþi. Rupeþi
rândurile!, a mai zis. Apoi cãtre soþ: Manole, dã-mi cheia
ºi bagã cãruþele în curte!
A luat cheia ºi mai întâi, a privit spre casa înaltã, nu
prea mare, cu demisol pe post de beci ºi scãrile înalte,
mozaicate, lustruite, unde nu se vedea fir de praf.
– Aratã ca un prepeleac!, a strâmbat doamna din nas.
ªi nu are mãcar un pom, cum ar trebui sã aibã o casã de
þarã.
– Vezi, tu, dragã, a zis domnul major din urma ei, ca
un cãþeluº în urma stãpânului. Avem mãrul acela
domnesc, sub care vom pune o masã ºi vom mânca
când va fi cald. Uite, ce mere mari ºi aproape coapte
are. ªi sunt aºa de aromate...
– Mãrul nu dã umbrã deasã! Un nuc, un brad ca la
munte, aceea-i umbrã adevãratã ºi-l vãd ºi putred. Sã nu
ne cadã în cap nouã sau la copii. Nu-mi place!
– Dacã altceva nu am gãsit, dragã ?, s-a cãinat el.
Doamna a intrat în casã ºi i se auzeau reproºurile cu
voce tare ºi rãspunsurile ºefului, abia ºoptite. Oamenii
s-au chinuit cam mult la porþile putrede ºi au tras prima
cãruþã în curte. Þãranii nu mâncaserã de cu noapte ºi
doreau sã plece acasã mai repede S-au adunat cu soldaþii
ºi dezlegau legãturile, aºteptând toþi ordinul de coborâre
a calabalâcului.
Doamna a ieºit cu domnul pe scãri ºi a ordonat:
– Atenþie, soldaþi! Adunarea pe un rând! Aºa! Am uitat
sã facem cunoºtinþã. Primul, cum te cheamã?
– Caporal Berbec, ºef de grupã la postul...
– Urmãtorul! ªi aºa i-a cunoscut pe toþi, cu grade ºi
funcþii, pânã la al optulea. ªi dupã ce i-a privit cu ochi
sfredelitori a completat:
– Fiþi atenþi! Veþi cãra totul în liniºte, cu atenþie, sã nu
scãpaþi pe jos ceva sau sã zgâriaþi mobila, care este
scumpã, cã vã ia mama dracului!
– Sã trãiþi!, au strigat soldaþii la unison.
– Aºa îmi plãceþi, a spus dânsa, mai bucuroasã. ªi
acum, executa-rea!
S-a aºezat în capul scãrilor ºi lovind cu cravaºa de
carâmb, a comandat descãrcarea la soldaþii care se
miºcau în pas alergãtor. Din când în când, se auzeau
comenzi ca: „ªtefãnescule, ridicã colþul mai sus”!, sau
„Berbec, uitã-te înainte când mergi, sã nu te împiedici ºi
sa nu scapi faianþa pe jos, sã se spargã, boule!”. Se
vedea cã avea memorie bunã ºi le ºtia aºa de repede
numele la toþi.
Sãtenii, plecaþi în puterea nopþii, obosiþi de drum ºi
hodorogeala unei zile, nici nu au fãcut un pas sã-i ajute.
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mare. Asta, fãcând cu rândul, cã erau ºi pe post de vãtãºei
la primãrie, cum se obligase domnul major faþã de primar,
fãrã sã-l roage sau oblige cineva.
Doar borfaºii, gãinarii ºi hoþii se bucurau dacã ar fi un
ºef mai moale, sã poatã, sã-ºi facã de cap.
Domnul major a fost chemat la Legiunea de Jandarmi
ºi s-a întors cu un câne mare cât un viþel, de culoarea
frunzei vestejite ºi spic negru. Poate era printre primii
alsacieni aduºi în þarã ºi alergau prin sat amândoi cu
limba scoasã.
Dupã cum spunea, cu invidie, plutonierul Pintilie,
câinele costa cât solda lui pe o jumãtate de an. ªi ca sã
fie gras ºi frumos, avea raþia lui de bani, pe care domnul
major trebuia sã o transforme în carne ºi alte alimente,
dupã o carte de dresaj ºi dietã, pentru care dãduse
cincizeci de lei.
Îl chema Georgel ºi se vedea bine mâncat ºi dresat,
stãtea jos la comandã, se târa ºi executa multe ordine.
Altfel, era blând ºi-l puteai cãlca pe coadã, cum se
întâmpla uneori prin cârciuma grecilor sau a lui Ghiþã Lazãr,
al cãror abonat era ºi domnul major.
La început, oamenii se speriau de namila cu ochii
mai mult roºii ºi cu limba de un cot mai toatã vremea,
dar dupã ce se întâmplase sã-l calce un român pe labã ºi
a mers o sãptãmânã în trei picioare, îl credeau o javrã, o
jigodie, care mãnâncã degeaba banii statului ºi tot
degeaba se mândreºte domnul major cu el.
Se întinsese vorba în sat de nevinovãþia lui, încât,
într-o searã, la un pahar de vorbã de la crâºma grecilor,
când batalul domnului notar încercase sã-l ia în coarne
pe dulãu pentru locul de sub masã, notarul l-a luat pe
domnul major în tãrbacã ºi i-a zis:
– N-aº da ºpiþul neveste-mi pe javra asta puturoasã,
care doarme sub masa domnului major ºi stã sã-l ia în
coarne, berbecul meu. Acela, dacã intrã cineva în
bãtãturã, nu-i mai tace gura, chiar dacã-l baþi.
– Vreþi, sã vedeþi de ce-i în stare?, a întrebat domnul
major.
– Vreau!, a zis domnul Dorobanþu, bine obosit ºi cu
febrã muscularã la mâna dreaptã, de câte pahare cãrase
la gurã.
– Chiar vreþi?, a întrebat a doua oarã, majorul.
– Ia-l Georgel!!! A comandat scurt domnul major, cu
mâna întinsã spre domnul notar. Cum domnul notar era
pe scaun, dihania s-a ridicat în douã picioare, a înfipt
colþii în pieptul lui, spre beregatã ºi l-a tras jos, pânã sã
zicã domnul major, comanda:
– Lasã-l! Urmatã de bravo, bãiatul.
În timpul cãzãturii s-a auzit o trosniturã, aºa cum ai
rupe în genunchi un harac de fag rãscopt. Nu ºtiu cum sa fãcut cã, ori din lovitura câinelui când l-a buºit cu pieptul
pe domnul notar, ori cã dumnealui a fost moale ºi era mai
mult decât afumat, cã domnul Dorobanþu a început sã se
vaite ºi sã-l roage, sã ia dihania dupã el.
Când primarul a încercat sã-l ridice pe notar ºi nu
putea singur, s-a pornit un hohot de râs al comesenilor,
în timp ce câinele stãtea aºezat, cu urechile ciulite ºi
ochii vii spre domnul major. Cã râsul din hohote s-a
transformat în feþe sobre de înmormântare, când l-au
vãzut pe domnul notar cu mâna dreaptã îndoitã deasupra
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cotului, ca o parantezã mare. Pe pieptul notarului, la locul
de unde-l apucase câinele, mai mult de cravatã, nu se
vedea mãcar o urmã de bale sau de colþ.
Deºi era noaptea, târziu, au oprit un sãtean cu o cãruþã
ºi l-au dus la baba Sofica, doctorul responsabil al oaselor
din sat. Necazul era cã nici baba nu avea o cãpãþânã de
câine, sã-i facã un plasture, cã sticla de þuicã o luaserã
de pe masã în fugã.
Domnul major se simþea responsabil de eveniment ºi
a dat fuga pânã la post, de unde a trimis soldaþii pe uliþe,
la români gospodari, sã caute o cãpãþânã de câine urgent, fãrã sã spunã cui îi trebuie. Când a venit soldatul,
spre miezul nopþii, mâna domnului notar se fãcuse în
jurul rupturii ca o pâine. Domnul notar a leºinat de vreo
trei ori ºi i-a fost greu babei sã o punã la loc.
Dupã sorocul vindecãrii, când osul era caluzat ºi braþul
dezumflat, au vãzut ca mâna de la umãr la cot semãna
cu o parantezã micã.
– Ce mã fac acum? a întrebat domnul notar, pe baba
care nu primise nimic, doar dupã terminarea fiecãrui
plasture, resturile de þuicã de la sticlele de un kilogram.
– Dragul mamei! Greºeli din astea fac ºi doctorii mari,
dar eu?, care ºtiu sã pun numai deºtul pe picãtura de
cernealã, când trebuie sã mã iscãlesc. Ei, doctorii, o rup
din nou ºi o pun la loc, uitându-se la ea prin Raze. Dar
dacã stau sã mã gândesc, aº zice, sã nu te duci la
doctori, dupã cum vãd cã se îmbârligã ãi mari din lume.
Ai fi scutit de rãzboi, la o adicã. Mã înþelegi? Aºa a fost
Ilie Mãtrãgunã, ãl cu casa dupã casa Sultanei lu’
Castravete, care avea o mânã ca a matale ºi a fost scutit
de rãzboiul trecut. Dar ce pãcat, sãracul. A murit la pãdure,
cã nu a ºtiut sã punã baba cum trebuie, când tãia un fag
ºi a cãzut peste el. Ba, mai avea o leacã ºi cãdea ºi
peste boi.
Nu era domnul notar din ãia firoscoºi sã meargã pe la
doctori, sa-l opreascã sã mai bea ºi sã-i ia ºi banii. Cum
necazul era tocmai la mâna dreaptã, aia cu care scria
aºa de frumos, i-a trebuit vro douã luni sã se înveþe, sã
scrie tot aºa de frumos, dar cu ea bine sucitã.
ªi de supãrat, nu s-a supãrat nimeni, chiar dacã
domnul major ºi-a cerut scuze.
Nici nu a fost nevoie, cã peste o lunã, la cheful de
împãcare care a urmat, a cãzut ºi domnul ºef în ºanþul
de cimentat al lui Pãtraºcu. S-a zdrelit pe faþã ºi a umblat
cu un ochi vânãt, când l-a suplinit vro douã sãptãmâni,
plutonerul Pintilie. Numai gura lumii, cã le era casa
clevetitã ºi forfecatã, a zis cã l-a bãtut doamna major.
Cã nu a fost aºa, putea sã jure ºi soldatul Ilie, ãl de a
fost dejurnã la domnul major, în noaptea când a venit
acasã beat ca un porc. Era plin de noroi, cã plouase în
noaptea aceea ºi la-a somat, cã nu semãna a fi el. Nu-l
cunoscuse de chipeº ce era, cu ochiul vânãt ºi sângele
uscat pe faþã. Iar când l-a ajutat sã se dezbrace, abia i-a
putut trage cizmele, de alunecoase ce erau.
Dar când un gospodar îi mai dãdea ºi soldatului câte
un þoi în plus, spunea cã noaptea este liniºte în post.
Doar, uneori, aude niºte zgomote ºi buºituri ºi din când
în când, un glas înfundat zicând: „Stai, dragã, de ajuns,
dragã, nu mai da, dragã.”. Asta o spunea tot la oameni
serioºi ºi cu lacãt la gurã.
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In depãrtare apãruse o micã coloanã de maºini, ce
mai mult ca sigur ar fi trecut neobservatã prin aglomeraþia
autostrãzii în ochii vreunui amator, dar în nici un caz n-ar
fi scãpat privirii antrenate a asasinului, care acum, la
apariþia ei, îºi simþea inima acelerându-ºi bãtãile. Victima
era aproape. Deaken primise toate datele necesare
îndeplinirii misiunii sale, de altfel, plãtitã în avans cu un
onorariu deloc neglijabil. Mai mult conta faima ºi reputaþia,
banii fiind un mijloc de care prea rar se folosea cu toate
cã îi avea din abundenþã, ºi asta pentru cã fãcea totul
din plãcere, crima fiind pentru el o clipã unicã în viaþa sa,
o clipã unicã trãitã la limita extremã. Cei ce lucrau în
aceeaºi breaslã, oameni ce dealtfel nu se cunoºteau între
ei, nutreau respect când auzeau numele lui – Deaken
Frost, uimiþi fiind de palmaresul reuºitelor ºi legendele
ce se puneau în seama acestui prolific criminal.
Maºinile tocmai opriserã în faþa clãdirii de vizavi.
Bodyguarzii ieºirã primii. Se miºcau aparent liniºtiþi, în
timp ce privirile lor scurtau permanent împrejurimile,
evitând doar înãlþimea clãdirii, locul în care se afla el,
orbiþi fiind de strãlucirea puternicã a unui soare roºu
pregãtit sã apunã. „Tinta” ieºi din maºinã. Dar, contrar
aºteptãrilor, nu se deplasa din loc. Acel bãrbat impunãtor,
între douã vârste, îmbrãcat impecabil într-un costum
negru ce ar urma sã fie pãtat de sânge, privea obsesiv
prin crucea þintei înspre Deaken. Uimit de premoniþia
instinctivã a victimei, acesta tresãri, dar apoi, cu sânge
rece, apãsã trãgaciul de trei ori. Fãrã sã aºtepte deznodãmântul acþiunii sale, se retrase dincolo de marginea
plafonului clãdirii ºi o luã la fugã înspre scara de acces
în interiorul hotelului, dar nu micã îi fu mirarea când auzi
mult cunoscutul sunet al sirenelor politiei. In timp ce
cobora în grabã scãrile, se întreba asupra celor
întâmplate. Insã pânã la urmã realizã, totul nu a fost decât
o înscenare, cãci niciodatã, în toatã experienþa sa de
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asasin plãtit, poliþia nu apãruse atât de repede la locul
crimei. Niciodatã la locul crimei sale! Cu siguranþã, cineva
l-a desconspirat, ºi asta înainte ca el sã apese pe trãgaciul
armei. Arunca arma prea greoaie ºi-ºi lua pistoalele de
care nu se despãrþea niciodatã. In timp ce se deplasa
precaut, înspre coridorul ce ducea la debaraua în care îºi
pregãtise hainele civile ºi identitatea falsã ce urmau sã îi
foloseascã la ieºirea din clãdire, constatã încã un lucru.
Coridorul era gol! Nici o miºcare, nici o suflare înspãimântatã de om, ci doar o liniºte totalã, profanatã doar de
sirenele ce se auzeau de afarã în depãrtare. Clãdirea a
fost evacuatã, iar aceastã certitudine îi confirma ipoteza
înscenãrii.
„E o capcanã! Totul este o înscenare odioasã,
minuþios pusã la cale de cei ce mã vor prins de atâta
vreme!“ îºi zise Deaken.
Nici nu ºtia de ce se îndrepta înspre debaraua în care
îºi lãsase echipamentul, care acum nu îi mai folosea
absolut la nimic fiind singurul om din clãdire, probabil din
reflex, trebuia sã gãseascã un plan. Deschise uºa cu
putere, ºi imediat privirea îi rãmase aþintitã pe peretele
alb profanat de niºte litere ºi cifre scrise cu sânge: „ora 0
– 24/VII“.
„Ce mai e ºi asta? Cineva nu doar cã mã vrea prins,
dar vrea sã îºi batã joc de mine! Nu poate fi decât un
punct de intâlnire... E doar ora ora 10.48 ...”.
Deaken intrã într-o camerã ºi se îndreptã spre peretele
de sticlã, de unde putea observa jos echipele de
intervenþie ce-ºi desfãºurau efectivele impresionante în
timp ce, din toate colþurile oraºului, camioane negre ale
brigãzilor profesioniste se îndreptau înspre zgomotul
asurzitor al sirenelor, înspre clãdirea în care el era acum
prizonier. Enervat de ceea ce se-ntâmpla, Deaken scãpã
o înjurãturã printre dinþi, tocmai când geamul de sticlã se
sparse în mii de cioburi cu un zgomot asurzitor. Reflexul
îl trânti la pãmânt ºi instinctiv târându-se prin sticla spartã
ºi bucãþi din peretele smuls de mitraliera elicopterului
silenþios, se îndreptã spre lift. Pistoalele le scãpase în
camerã, lucru ce-l fãcu sã scape de data asta o înjurãturã
în timp ce luminile ce marcau etajele clipeau succesiv
ºi, din aproape în aproape, urmau sã atingã cifra fatidicã
a ultimului etaj. Stãtea în transã ºi privea îngheþat
inevitabilul, numãrând în gând etajele „...37...38...39...”,
dar clinchetul liftului ajuns la destinaþie îl smulse din
letargia ce era cât pe ce sã-i fie fatalã. O luã la goanã
spre scara de serviciu, în timp ce mitralierele celor doi
soldaþi ieºiþi din lift secerau coridoul luxos al hotelului
evacuat. Coborî în salturi scãrile, ºi se opri la etajul de el
ºtiut. Se îndreptã spre o altã debara, deshise uºa, ºi
trase fermoarul genþii negre de el ascunsã acolo dinainte,
iar la vederea echipamentului, a þevilor de metal negru ºi
PRO

Prin crucea fatidicã a lunetei, asasinul contempla locul
în care nefericita victimã urma sã aparã. Pe acoperiºul
clãdirii, perfect camuflat de soarele ce apunea în spatele
sau conferindu-i o relativã invizibilitate faþã de cei de jos,
Deaken astepta þinând degetul crispat pe trãgaciul armei.
Practic era o rutinã, o misiune nu cu mult mai grea
decât altele ce le primise pânã acum, dar asta nu îl oprea
sã simtã fiorul emoþiei, trezirea instinctului vânãtorului
aflat în urmãrirea prãzii, o senzaþie ce îi oferea suficientã
adrenalinã ºi satisfacþie la care nu ar fi renunþat pentru
nimic în lume. Si tocmai aceastã plãcere, aceastã
satisfacþie superioarã neîmpãrtãºitã celor din jur, fãcea
din Deaken Frost unul dintre cei mai grozavi asasini pe
care îi avusese vreodatã lumea interlopã a megalopolisurilor Europene.
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strãlucitor, rânji satisfãcut. Armele erau acolo.
– Imediat e ora douãzeci ºi trei. Soarele a apus
nenorociþilor ºi jur pe viaþa mea cã o sã aveþi o orã de
cosmar!
Inarmat pânã-n dinþi, Deaken porni calm înspre lift.
Apãsã butonul, iar cu un zgomot de activare, liftul se
conformã comenzii. Incã înainte ca acesta sã ajungã în
dreptul sãu, Deaken descãrcã douã încãrcãtoare în uºile
care deschizându-se, scuiparã afarã douã cadavre.
Deja scãrile se umplurã de bãrbaþi în negru, soldaþi
ai echipelor speciale, ce urcau în goanã cu armele în
mâini. Se auzeau zgomote de paºi pretutindeni, întreaga
clãdire fiind acum plinã de brigãzile speciale ce bântuiau
coridoarele ºi camerele întregii clãdiri în cãutarea lui.
Singurul mod de a rezista o ora era mobilitatea, schimbarea permanentã a locului spre a nu fi gãsit sau mai rãu,
asediat din toate pãrþile. Culmea ironiei, jocul acesta i se
pãrea mult mai interesant ºi incitant, fiind chiar prea uºor
pentru el. Era timpul sã înceapã. Apãsã pe butonul unei
telecomande luate din geanta cu arme ºi generatorul
explodã. Intunericul nopþii cuprinse clãdirea iar Deaken
rânji satisfãcut, gândindu-se la mutrele stupefiate ale celor
din clãdire, ce tocmai se trezeau într-un întuneric pe care
nu-l anticipaserã. Apoi, plin de energie, hotãrâre ºi nu în
ultimul rând armament, Deaken intrã în jocul în care el
þinea acum sorþii câºtigului, ucigând tot ce prindea în
calea sa. Nu avea timp sã simtã oboseala. Adrenalina
ce îi inunda sângele îi oferea mereu energie ºi vigilenþã
maximã, ºi în plus, peste toate acestea, venea acea
împlinire desãvârºitã ce o simþea în clipa în care un rival
se prãbuºea fulgerat de arma lui. Se simþea precum un
zeu ce-ºi pedepseºte supuºii rãtãciþi în întunericul lumii
sale.
In obscuritate, Deaken vedea, perfect ajutat fiind de
vizorul în spectru inflaroºu, asasinul împrãºtia moartea
ºi teroarea printre nenorociþii ce au venit sã-l omoare.
Intodeauna era la fel – cãþiva poliþiºti panicaþi trãgeau
bezmetic în negrul de unde se auzeau zgomote, deseori
nimerindu-ºi proprii camarazi, în timp ce din umbrã erau
seceraþi cu precizie de arma lui Deaken. Cei de afarã
auzeau doar urlete ºi focuri de armã, trase în clãdirea
devenitã acum un adevarat câmp de luptã, un abator în
care Deaken se juca de-a mãcelarul. In timp ce hotelul
era terorizat de urlete în beznã ºi focuri trase necontenit,
superiorii de afarã urlau cu disperare în megafoane,
ordonând oamenilor retragerea. Masacrul scãdea în
amploare, oamenii fiind acum ocupaþi cu retragerea lor
haotica ºi dezordonatã. Deaken se uitã la ceas, ºi vãzând
cã mai are doar câteva minute se îndreptã spre locul
stabilit, gândind ironic ºi zâmbind pervers – „cum zboarã
timpul ãsta când te distrezi mai bine...“.

cum se face cã s-a ordonat retragerea exact cu puþin
timp înainte de ora stabilitã de anonimul personaj, pe
care circumstanþele mã obligã sã-l consider în aceastã
clipã prieten? Orice decizie a mea e o afacere cu douã
tãiºuri, ºi tot ce ºtiu cert este cã stând ºi asteptând aici
la locul stabilit, ora stabilitã, nu fac altceva decât sã mã
las în voia sorþii ºi sã risc totul...“
Se mirã de acest nou mod al lui de a acþiona. Nu îi
stãtea deloc în fire sã riºte, ºi singura explicaþie a acþiunii
sale riscante din ultimele minute depãºea limitele logicii
deraind undeva pe tãrâmul metafizicii – rãmânându-i
speranþa unei intuiþii care-l ajutase ca ºi pânã în aceastã
clipã sã se fereascã de a da greº! Si totuºi, dacã e o
greºealã? Se hotãrî în ultima clipã sã pãrãseascã camera, dar era prea târziu cãci în întunericul salonului se
contura silueta unui om undeva mult prea aproape de el.
– Stai! Nu pleca!
Deaken se întoarse brusc ºi într-o fracþiune de
secundã þeava rece a pistolului sãu atinse pielea frunþii
misteriosului personaj. In lumina obscurã nu se putea
descifra chipul lui. Deaken experimenta o senzaþie de
teamã puternicã cum de multã vreme nu mai simþise ºi
un firicel de sudoare ce i se scurgea pe tâmplã îi trãda
încordarea. In clipa în care lumina unui reflector trecu
prin dreptul camerei, Deaken reuºi sã desluºeascã cu
claritate chipul necunoscutului, ºi se cutremura de groazã.
– Tu...!
Stupoarea lui Deaken era farã margini, ºi dominat de
perplexitate coborî pistolul ºi repetã cu obsesivitate fãrã
sã-ºi desprindã ochii miraþi de la omul acela:

PRO

Camera douazeci ºi patru era un mare salon, probabil
folosit la recepþii sau alte întâlniri oficiale, în care acum
domnea o liniºte totalã, ce-i permitea sã se gândeascã
în sfârºit la unele lucruri pe care le neglijase. Nu ºtia cine
poate fi regizorul din spatele acestei înscenãri, ºi ce
anume voia de la el. „Misiunea a fost îndeplinitã, iar
onorariul dinaite plãtit integral! Nicicum nu se leagã... ºi
totuºi trebuie sã existe o logicã în tot circul ãsta. Oare
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– Da, eu sunt adevãratul tãu tatã! vorbi grav Cain în
timp ce Deaken continuã sã râdã.
Cain simþi cã nu mai suportã acel râs neîncrezãtor ºi
izbucni:
– Dar vorbeºte-mi atunci despre tatãl tãu! Intodeauna
l-ai urât ºi nu ai ºtiut de ce. Probabil pentru cã era un om
prost ºi nepãsãtor, care în loc sã-ºi punã întrebãri, sau
sã gãseascã rãspuns la întrebãrile ce voiai tu sã i le pui,
preferã sã alerge în uitarea beþiei. Aºa ai trãit tu, torturat
de întrebari, lipsit de mângâiere ºi privat de înþelegere.
Ai trãit alãturi de un tatã alcoolic, ai fost privat de
mângâierea unei mame, dar... ai învãþat sã trãieºti pe
cont propriu ºi în viaþã te-ai ciocnit de rãutatea fãrã margini
a omului ºi astfel ai început sã-l dispreþuieºti. Dispreþuieºti
omul ºi viaþa începând de la tatãl tãu, de la omul din care
tu realizai ca nu te puteai trage!
Deaken asculta stupefiat acele vorbe ºi se mira de
adevãrul lor, adevãr ce l-a îngropat adânc în conºtiinþa
sa, dar acum acele sentimente reprimate îºi fãceau loc,
sã scape din adâncul sufletului lui.
– Eu sunt adevãratul tãu tatã... spuse Cain rar ºi
apãsat, strângându-i cu putere umãrul lui Deaken, care
acum stãtea cu capul plecat în pãmânt ºi medita la cele
spuse.
Dupã câteva minute grele, Deaken întrebã cu o voce
ºoptitã, încã neîncrezãtoare:
– Si dacã e adevãrat, de ce toate acestea... tatã?
Cain, cu o privire gravã, contemplã chipul fiului sãu
ºi înainte ca o lacrimã sã-ºi facã drum pe obrazul sãu,
tunã cu putere:
– De ce? Pentru cã totul era Necesar! Oare eu nu am
trecut prin toate cele ce-ai trecut tu, ºi nu am fost eu
privat de afecþiunea ºi inþelegerea unui tatã, cãutând
mereu rãspunsuri în neant, meditând alãturi de un bãtrân
imperfect ºi visãtor, un nostalgic al unui timp ºi loc
neexistent pe care el îl denumea Eden.
PRO

– Tu ai murit... te-am omorat... Am tras...
Necunoscutul zâmbi înþelegãtor, ºi-i spuse:
– Nu am murit. Ai dat greº!
Cuvintele acestea loveau cu putere în orgoliul sãu
de învingãtor – „Ai dat greº!” – Era o sentinþã ce nu i-a
mai fost data vreodatã. Câteva clipe interminabile mintea
lui Deaken rãmase paralizatã, fiind nevoitã sã accepte
brusca schimbare de situaþie. Conºtiinþa lui cu greu se
acomodã acestei noi realitãþi ce se contura acum în
mintea sa ºi în faþa ochilor sãi.
Stãtea mut ºi privea pe acel strãin pe care-l vedea
pentru a doua oarã în viaþã. Prima oarã îl vãzuse prin
þinta armei, ºi nu mult dupã aceea apãsase pe trãgaci
fãrã remuºcare ºi fãrã resentimente, de aceea nu îºi
imagina cum acel om mai poate sã trãiascã, cãci el,
niciodatã nu a dat greº!
– Sã ºtii... noi semãnãm mult, începu strãinul sã
vorbeascã. Si de altfel, te urmãresc îndeaproape de multã
vreme, de aceea pot sã spun cã te cunosc ca ºi pe propriul
meu fiu. Stiu cã te mirã toate acestea, ºi mai presus de
toate, te mirã aceastã întâmplare ciudatã, dar nu trebuie
sã te temi, cãci rãspunsurile vor veni cu timpul...
Ciudat, dar vorbele acestea îl liniºteau. Intradevãr
semãnau mult ºi ceva anume îi lega, asta fiind o
certitudine, cãci fãrã sã înþeleagã de ce, totuºi, îi
acordase încredere ºi alãturi de el se simþea mai în
siguranþã decât ar fi crezut. Deaken îºi goli mintea de
orice sentimente ºi gânduri, fiind acum pe deplin deschis
ºi totodatã pregãtit pentru orice ar urma sã audã. Soarta
îi era prinsã într-un cleºte acþionat de o mânã pe care nu
o puteai intui ºi, cumva, ºtia cã acel om e singura legãturã
ºi singurul deþinãtor al sensului în acest haos petrecut în
ultimele douã ore.
– Oare de ce am încredere în tine? Intrebã Deaken
relaxându-ºi mâna în care încã þinea pistolul.
– Pentru cã eu sunt singura ta scãpare? spuse strãinul
zâmbind cu un oarecare subânþeles ironic.
– Oare? Acesta sã fie motivul? i-o întoarse cu aceaºi
monedã Deaken.
– Nu neapãrat... ºi totuºi, cum spuneam, noi
semãnãm foarte mult. Ti se pare ciudat, dar aflã cã avem
multe în comun... Stiam cã vei rezista, cãci nu puteai fi
prins descoperit aºa de uºor. Eram sigur cã ai ascuns
arme undeva în clãdirea asta...
– Ce puncte în comun aº avea eu cu tine? îl întrerupse
Deaken. Eºti un înalt demnitar în acest oraº, unul din cei
ce învârt puterea din umbrã, ºi pãrerea mea e cã te
complaci mult în aceastã plãcere ce þi-o oferã puterea,
având ca hobby controlul vieþii altor oameni, pe când eu
mã rezum la a lua aceste vieþi trãite în nonsens, vieþi
conduse de tine, ºi totuºi... ce avem noi în comun,
Strãinule? Cine eºti?
Deaken accentuã mult ultimele cuvinte, iar de pe
buzele celuilalt rãspunsul se desprinse aproape ºoptit:
– Numele meu este Cain, dar... tu poþi sã îmi spui
TATA!
Deaken se cutremurã în prima clipã, iar apoi începu
sã râdã în hohote.
– Tu... Tatãl meu? întreba Deaken printre sughiþuri
de râs isteric.
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Gheorghe Postelnicu

ECATERINA
FÃRÃ MULTE cuvinte, am cãzut de acord cu Elis sã
ieºim la plimbare. ªoseaua este bunã. Automobilul se
conduce uºor. Pot admira peisajul ºi sã schimb unele
impresii cu soþia mea.
Pe malul stâng al râului Buzãu, între cele douã poduri
feroviare, se înalþã niºte dealuri care lasã o fâºie de luncã
mai latã pânã la buza apei. Pâlcuri de mãceºi ºi gherghini,
de aluni ºi de ulmi sunt strãpunse de curenþii de aer urcând
din vaduri. Pe malul drept, lumina soarelui e alta, încãrcatã
de puzderia de fâneþe ºi livezi. Ele înveselesc roua de la
Sfântul Gheorghe la Sfântul Dimitrie cel Mare. Numele
locurilor sunt de origine slavã, amintind de arderea
pãdurilor, de crescãtorii de capre, de izvoare urât
mirositoare: Jariºte, Pîrscov, Pîcle. Toatã vara, izma
broaºtei, cucuta, boziul ºi socul îþi plimbã pe la nas sãgeþi
de miasme.
Elis nu se simte prea bine ºi mã roagã sã opresc
puþin la Fântâna lui Mihai. Facem câþiva paºi, dar în direcþii
opuse. Vântul uºor duce rãcoarea zilei sub haina subþire.
Am încercat de mai multe ori sã scriu ceva pe tema
destinului, dar nu cred cã am reuºit. Într-un singur an, în
1995, am scris romanul „Valea Nucului”, apãrut cinci ani
mai târziu, dupã multe peripeþii, la o editurã din Dobrogea.
Cei care au avut rãbdare sã ducã lectura pânã la capãt
au putut cunoaºte atitudinea autorului faþã de întâmplare
ºi destin. Excepþionalul are multe feþe ºi povestirea
alunecã de fiecare datã spre banal. Când te plângi de
necazuri, diavolul, preschimbat în apostol, e gata
sã-þi dea sfaturi. Încep sã mã gândesc din nou, dar
dintr-odatã se face frig. Am impresia cã mã descãrnez ºi
cã hainele acoperã numai scheletul. Ce-i cu mine? Au
început sã mã obsedeze ideile mãreþe ºi consacrate?
În locul în care mã aflu e umbrã ca sub o cupolã, pe
când colinele de la orizont, pãdurea sunt îngãlbenite de
soare. Câte poate face un nor adicã o îngrãmãdire de
vapori de apã ºi praf. Puþine minute mai târziu, parcã
mânate de nerãbdare, vin picãturile de ploaie. Dar norul
se subþiazã, se întinde, mânat de miºcãri înalte, hotãrând
ce sã facem ºi ce nu, când credeam pânã atunci cã
suntem o forþã. Nu cumva niºte elemente atât de fragile,
ca apa, aerul, praful, ne mânã încoace ºi încolo? În acest
caz, ce rãmâne din noi?
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Elis ºi-a mai revenit. Îºi pune centura de siguranþã. E
o femeie cu capul lãsat pe spate, care are niºte necazuri
cu hormonii ºi cu fierea. Îmi spune cã suntem
independenþi în interiorul nostru. Cum pãºim în afarã, ne
poartã vârtejul care-ncotro. ªtie asta din copilãrie. De
când a început dieta cu grâu germinat, filozofia face parte
din sufletul ei. Îºi alege atentã ideile ºi întâmplãrile, cãci
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personajul principal e chiar ea.
Spre miazãzi cerul este o movilã de nisip cenuºiu,
din care se desprind ºuviþe alunecând spre codrii
Ciolanului. Spre Ciuta norii au sãpat deja o vale mâncatã
de umbre ºi tot ei o astupã. Ceva trebuie sã facem! Nea învãþat cineva sã deosebim lucrurile curate de cele
murdare? Secretul diferenþierii lor a fost îngropat ºi atâta
timp cât nu-l scoate nimeni la luminã, ne urâm, ne pândim,
dar nimeni nu mai este el însuºi, fiecare are ceva din
ceilalþi. Fiecare în cãutarea altuia. Pierdem controlul
asupra lumii din care facem parte? L-am pierdut de mult.
Cam asta vorbeam cu Elis, atent totuºi sã nu intru în
ºanþ. Numele ei de familie a fost Teodoroiu. Strãmoºii
fuseserã împroprietãriþi în urmã cu o sutã de ani în Bãdila
cu ºase pogoane de pãmânt. De atunci familia a produs
douã croitorese, doi ºoferi, un ofiþer, un maistru în
construcþii, o profesoarã de istorie, un erou în rãzboiul
antisovietic ºi altul în cel antihitlerist. Douã fete muriserã
de tinere. Treburile casei erau conduse cu hotãrâre de
bãrbaþi. Fiecare femeie primise ca zestre o maºinã de
cusut. Se mândreau cu pãrul lor negru ºi des. Duminica
se priveau în oglindã ºi iarba li se pãrea palidã ºi frunzele
la fel. Îngrijeau în oale de pãmânt doar douã flori: muºcata
ºi ºofranul. Se simþeau ca furnicile într-un câmp de nisip.
Sora soþiei are o figurã de bãrbat ºi crede cã e singura
intelectualã din familie. Mai crede ºi cã ceilalþi nu sunt
demni de cultura ei. Aceastã superioritate a împiedicat-o
sã se recãsãtoreascã dupã primul mariaj care a þinut mai
puþin de un an. ªi-a dat repede seama cã bãrbaþii sunt
încãpãþânaþi ºi, dacã nu plescãie, miros urât. Îºi rezervã
pasiunea pentru eroi, concretizatã în planuri de lecþii,
conspecte, chestionare ºi teste. Nasul ei lung
funcþioneazã ca un radar de mare precizie.
– Vorbiþi încet, copiii înþeleg tot, ne previne, arãtândui pe cei mici.
De Paºti ºi de Crãciun iubeºte pe toatã lumea. Atât.
Urcã în podul ºcolii, coboarã în beci. Pe trepte de
piatrã ºi pe o scarã de lemn. Când se va întoarce la
luminã, poate viaþa se va schimba, deºi aici lumea are
pielea mai neagrã. În recreaþie, elevii îºi iau porþia de
viaþã. Ea stã în cabinetul de istorie sprijinitã în coate în
faþa hârtiilor ridate. Câmpurile de luptã sunt colosale. Cum
sã nu le iei în serios? Pãreau sã se pogoare asupra sa
de la o înãlþime nesfârºitã. Unde sunt rãzboaiele ei care
sã o facã eroinã? ªcoala „Aurel Vlaicu” a fost construitã
ca sã parã micã, dar prin arhivã trebuie sã se afle o
schemã a destinului, un semn de la Dumnezeu. Cãuta,
rãsfoia, strãnuta. Cu un fel de liniºte pe care o venera.
Pe catargul cu drapelul tricolor se aºeza întotdeauna
o pereche de porumbei cenuºii.
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Fusese frumoasã la 18 ani. Cine îi sfâºiase
frumuseþea? Un iubit? O boalã? O sarcinã? Nu avusese
nimic din toate astea, care, în fond, i-ar fi adus puþinã
mângâiere.
ªi-a ºters peniþa pe o bucatã de hârtie igienicã, a
haºurat o zonã împãduritã, a înfipt steguleþe albastre,
dar nu despre asta e vorba acum. Inima îi bãtea ca la
radio, când se dã ora exactã. Nu avea nicio îndoialã cã…
Cineva bate la uºã. Niºte ignoranþi.
—…este extrem de important!
—Reconstituie bãtãlii ºi fii urâtã! par sã-i spunã colegii,
când ea le rãspunde numai cu „Aha” ºi „Aºa”.
Din bunãtate, nu-i lua în râs.
Când le-am cunoscut, cele douã surori erau fãcute
din carne ºi multe oase. ªi din faþã ºi din spate. Mã priveau
de parcã le-ar fi intrat nisip sub pleoape. Spune-le cã
sunt rãutãcioase ºi blegi. Hai, spune-le! Unu, doi, trei
ºi…Cã merg aplecate parcã s-ar uita prin gaura cheii.
Dupã un revelion, ochii lui Elis s-au lipit de mine ca apa
de o frunzã, gata sã se desprindã, apoi ca marca de
scrisoare, cum zicea sora ei, care îºi folosea mintea ca
un cric pentru a ne despãrþi.
– Ce sã fac cu atâta viaþã? mã întreba ea.
– Numãrã ace de brad.
Sunt vremuri de care nu îmi amintesc prea bine, pentru
cã eram îndrãgostit. Udam muºcatele ºi ascultam
pãsãrile, priveam cerul plin de luminiþe despre care Elis
spunea cã are fiecare altã culoare. Sora ei se bucura de
lipsa de claritate a fericirii noastre. Detaliile îi dãdeau
speranþe. Liniºtea o punea pe gânduri, cum îi pune pe
gânduri armistiþiul pe comandantul armatei. Eu ºi Elis
formam o gintã, un comando, o gaºcã ºi, în cel mai rãu
caz, o familie. Apoi ne-a pãrãsit ºi s-a mutat într-o camerã
la ºcoalã. Ce ar fi trãdat, dacã rãmânea cu noi?
Draga mea Elis, un general îºi poate îneca prosteºte
armata într-o mlaºtinã, sau o poate duce la victorie. ªi
într-un caz ºi în altul, soldaþii dorm fãrã vise. E tot ce pot
sã-þi spun, scria profesoara pe o ilustratã cu Mausoleul
de le Mãrãºeºti. Aº vrea sã ai nevoie de mine. Elis a
zâmbit. Voi aveþi trupurile voastre, eu osemintele eroilor.
Soarele se încurca printre cabluri ºi stâlpi. Gata. Sora
lui Elis nu e Universul. E o alicã traversând pãmântul.
Singurã. Ca sã folosesc chiar metafora bunei mele Elis,
profesoara ajunsese ea însãºi un exponat îngãlbenit ºi
fragil. Metaforele au rostul lor, pentru cã ne învaþã cã
visele nu devin realitate, dar ce fac eu cu nuvela de o
sutã de pagini despre destin? Am citit undeva cã literatura
e un hoit pe care e bine sã-l jupoi cu mãnuºi. Scriitorii
sunt astãzi mãcelari cu bricege foarte ascuþite. Dacã nuºi feresc degetele, sângele cadavrului se amestecã cu
sângele lor. Ca sã-l spele, e ca ºi când ar ºterge toate
stelele de pe bolta cerului, ºi atunci e un schimb de viruºi,
dacã aþi înþeles cumva.

plâns douãzeci de minute. I-au amorþit muºchii feþei, dar
n-avea chef sã se opreascã. Pentru cã. Din cauzã cã. A
mai plâns zece minute, deºi pacientul chel ºi cu un defect la buze îi fãcea mereu semn sã ssst. Pe partea
cealaltã a ºoselei, pe faþada bisericuþei, Sfântul Gheorghe
strãpunge balaurul cu suliþa. Grupuri de oameni, mulþi
dintre ei în halate maro, vorbesc în ºoaptã. Soarele
proiecteazã asupra lor un cerc de iubire haoticã pe care
n-ar avea unde altundeva sã o descarce.
Sã nu punem tristeþii vechile întrebãri. Sã spunem ce
avem de spus numai cu un singur cuvânt. Cei care ne-au
iubit dorm undeva în urmã. Unul a trecut pe colo, altul pe
dincolo, încãrcaþi de emoþii sau de revelaþii, de rãsãrituri
ºi apusuri. Ai poftit, ai pipãit, þi-ai pus pofta-n cui. Tot ce
vor gãsi urmaºii va semãna cu rahatul de muscã.
Vrãbiile parcã sunt prinse în ace pe niºte sârme de
aer.
A doua zi i-a trimis lui Elis un bilet în care i-a spus de
ce nu se mai întoarce acasã. Pleacã pentru tot restul
vieþii la mãnãstirea Rãteºti. Elis a plâns o jumãtate de
orã.
Soarele apunea într-o claie pufoasã de nori.
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Stãm în jurul unei mese de piatrã din curtea Spitalului
de Psihiatrie Nifon . Ecaterina Teodoroiu, sora soþiei mele,
ne-a fãcut o mare surprizã: este roºcatã ca eroii de la
Revoluþie. Muºtele decoleazã de pe ºuviþele ei de pãr ca
de pe arcuri. Parcã e generalul unei armate moarte. A
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DANIEL DINCÃ – ÎNTOARCEREA
ÎNÞELEPTULUI ALB
Dupã câteva cãrþi de succes scriitorul Daniel Dincã
revine acum cu o povestire fantasticã: Întoarcerea
Înþeleptului Alb,* editura Ex Ponto, 2007. Inspiratã parcã
din mai multe povestiri biblice, cartea este o halucinantã
sintezã de imaginar ºi real, purtându-ne delirant printr-un
þinut care suferã metamorfoze ciudate.
Titlul ales este unul bun, sugerând o dimensiune
simbolicã pe care cartea lui Daniel Dincã o conþine.
Împãrtãºind o moralã creºtinã cu o rarã aplecare spre
teluric, romanul vorbeºte cu decentã religiozitate despre
viaþã, reuºind sã facã din asta literaturã adevãratã. Nu
face parte din literatura comercialã ºi nu este doar un
comentariu fãrã perspectivã ºi lipsit de înþelegerea
sinteticã a tabloului de ansamblu al prozei.
Cartea semnatã de Daniel Dincã probeazã virtuþi
incontestabile de prozator. Tema predilectã a autorului
este condamnarea lumilor în care rãul primeazã. În
viziunea autorului istoria lumii este o zbatere între bine ºi
rãu. Dacã în ansamblu, centrul de greutate al povestirii
preseazã pe comunitate, în plan simbolic istoria se
confruntã cu indivizi proeminenþi care dirijeazã destinele
celorlalþi.
De fapt, autorul îºi propune sã trateze problema „rãului”
în chip metafizic. Eroii sunt exemplare adunate din mai
multe legende, care îndrãznesc sã evadeze din
umanitatea obiºnuinþei, chiar dacã destinul lor se va dovedi
la un moment dat foarte fragil. Ei îºi cuceresc un statut
simbolic asumat de autor: sunt înþelepþi ai spiritului,
dedicaþi moralei pe care o propagã.
În fond povestea este una simplã ºi pare cã se petrece
într-un fel de þinut reiterat al familiei lui Noe care, pe ici
pe colo, mai cade ºi în pãcate dar reuºeºte sã
reconstruiascã o lume dupã dorinþa divinitãþii absolute.
Avem de-a face cu o þarã imaginarã aflatã pe o insulã
numitã Paradis, o þarã cu douãzeci de oraºe ºi tot atâþia
înþelepþi (numiþi Înþelepþii Portocalii). Dintre aceºtia, unul
este Înþeleptul Alb, mai presus de ceilalþi, dominant prin
înþelepciunea sa.
În mod surprinzãtor, înþelepþii se remarcã nu atât prin
înþelepciune, cumpãtare, judecare ºi înþelegere adâncã
a lucrurilor, cât prin aceea cã deþin puteri levitaþioniste,
manifestã empatie ºi forþã de citire a gândurilor.
Înþeleptul Alb, care înainte de a conduce cu nãdejde
destinele þãrii era cunoscut sub numele de Kron, se simte
dintr-odatã prea singur ºi, într-o bunã zi, hotãrãºte sã
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* Daniel Dincã, Întoarcerea Înþeleptului Alb, Constanþa,
Editura Ex-Ponto, 2007.
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pãrãseascã lumea pãmânteanã pentru a se reuni într-o
alta, întru iubire, cu soþia sa Maya, moartã de multã vreme.
Dorul care pune stãpânire pe el îl determinã sã o readucã
pe pãmânt ºi sã-i comunice hotãrârea sa. Decizia lui Kron
de a se retrage definitiv de la cârma cetãþii ºocheazã
întregul þinut. Deºi ºtia cã nu are voie sã iasã din canoanele
înþelepþilor, el este hotãrât sã meargã mai departe riscând
a provoca o întreagã disputã pe insula peste care domnise
pânã atunci doar pacea ºi armonia.
Adunarea înþelepþilor chematã sã decidã asupra
situaþiei create se transformã într-o adevãratã ceartã,
precum cele uzuale din unele parlamente: „Înþeleptul Alb
îi auzea cum vorbesc între ei prin gânduri dar nu încercase
vreun moment sã le tulbure circuitul” (pag. 26), momentele
de acalmie fiind înregistrate de subtile obiecte cu puteri
magice: „În rãstimpul acela de muþenie, cristalul de cuarþ
pulsase continuu, pentru cã energia lui capta gândurile ºi
stãrile, fiind dincolo de cuvinte” (pag. 28).
Prea blânda Maya, personaj ascuns privirilor celorlalþi
în afarã de Kron, nu pare surprinsã de ceea ce se întâmplã.
Abia dupã consiliul înþelepþilor ea reuºeºte sã intervinã
cu o întrebare naivã ºi mult prea tardivã cãtre soþul ei: „Oare ai fãcut bine?” (pag. 29). Sugerând ºi dominat de
gingãºia unei iubiri întârziate, Kron o þine permanent de
mânã pe Maya: „dar acolo, în tãrâmul Înaltului, unde se
aflã de fapt sãmânþa ºi eternitatea noastrã, nu e dreaptã
ºi veºnicã decât iubirea”, se justificã uneori Înþeleptul
Alb (pag. 59).
Dumnezeu, care era prezent pretutindeni în acel þinut
aflat sub protecþia Sa, precum apare ºi în Biblie cu mai
multe nume, tot aºa apare ºi în proza lui Daniel Dincã cu
o mulþime de nume precum: „Stãpânul din Înãlþimi”,
„Spiritul Înaltului”, „Stãpânul Lumii”, „Marele Stãpân”, „Cel
Necuprins din Înalturi” etc.
Eroul principal, Înþeleptul Alb se prezintã ca un ins
aflat la capãtul dumnezeiesc al lumii, încãpãtor dar ºi
încãpãþânat atunci când hotãrãºte de unul singur sã
pãrãseascã comunitatea pe care el însuºi o clãdise. El
devine astfel, din aproape divinul, un biet iubitor
pãmântean, pãtruns de o pasiune veche ca de o adoraþie
care are ºansa sã fie reiteratã la vârsta senectuþii.
Exact în ziua în care consiliul înþelepþilor hotãrãºte
ca Înþeleptul Alb sã fie înlocuit de la cârma cetãþii ºi sã
fie condamnat la moarte dupã legile þinutului, se petrece
o invazie neaºteptatã a unui popor strãin ºi barbar. Invazia
propriu-zisã nu este un rãzboi oarecare, ci se petrece
într-o singurã zi, când cele mai multe oraºe sunt cucerite
ºi pârjolite, bãrbaþii sunt decapitaþi iar femeile luate sclave.
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prea adulatã nu înceteazã, acelaºi aer de încleºtare
persistã chiar ºi atunci când violenþa în sine lipseºte.
Atlan face greºeala sã se însoare cu Rya, sora unui preot
mãrunt dar ambiþios, motiv pentru care va fi nevoit sã-l
înalþe pe acesta în grad pânã la titlul de Mare Preot al
unui zeu obscur, devenind astfel al doilea om din þarã.
Suferinþa umanã, dedusã mai mult decât subliniatã –
motiv pentru care autorul nu-i poate atribui nici un nume
– strãbate subtil o cursã a vieþii care va tinde spre o
restauraþie a spiritului. Marele Preot, care din nesãbuinþa
lui Atlan obþinuse cheile templului secret, ajunge sã capete
puteri nebãnuite ºi devine o ameninþare realã pentru cârma
þãrii. Atlan însã hotãrãºte sã-l înfrunte. Va reaºeza
capitala în Oraºul Norilor, ºi-l va rechema în ajutor pe
fratele sãu Rohin. Dupã un schimb de promisiuni ºi iertãri
reciproce, împreunã vor încerca sã-l rãstoarne pe Marele
Preot care tocmai intenþiona sã sacrifice pe altarul zeului
sãu pe fiul nelegitim al lui Atlan.
Dupã ce este pusã detaliat în luminã neputinþa mulþimii
de a învinge rãul, se va dezlãnþui un cutremur de pãmânt,
fenomen necunoscut în acel þinut. Tensiunea creºte la
maxim când în oraº apare Kron, vechiul Înþelept Alb, care
reuºeºte în cele din urmã sã-l doboare ºi sã-l opreascã
definitiv din drumul sãu fatidic pe Marele Preot.
Semnificaþia gesturilor eroice este una directã, deloc
ascunsã, ºi orientatã spre explicaþii imediate dictate
probabil de credinþa în sensul pitorescului moral. Mulþimea
îºi cere iertare în faþa Înþeleptului Alb pentru greºelile
sãvârºite în lipsa atât de îndelungatã a acestuia. Dar
Kron, dupã câteva sfaturi înþelepte, pãrãseºte definitiv
þara, lãsând-o pe mâna fiilor sãi, aceºtia pãrând de data
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Se întâmplã uluitor de repede o devastare a templelor,
se ucide pe capete, se furã sau se distrug toate cristalele
binefãcãtoare, palate, biblioteci, strãzi. Astfel, þara cea
mai liniºtitã din lume, care de mii de ani nu cunoscuse
rãzboaie ºi în care se trãia în armonie ºi pace deplinã, în
înþelegere ºi iubire, se dovedeºte dintr-odatã mai fragilã
decât globurile ºi cristalele ei. În acelaºi timp, Kron este
alungat de un uzurpator numit în grabã de consiliu, Înþelept
Alb în locul sãu.
În circumstanþele date Atlan devine ºeful unei armate
înfiinþate ad-hoc, iar Rohin devine Înþelept Portocaliu peste
Oraºul Norilor, acolo unde domnise cu vrednicie un sfert
de veac tatãl lor.
Degeaba Înþeleptul Alb este chemat înapoi sã-ºi ajute
comunitatea ºi sã salveze þara de cotropitori: „Îl cãutaserã
cu gândurile în puterea nopþii, când peste insulã nesomnul
se pornise, dar se ciocniserã de tãcerea unui zid nesfârºit.
Pânã în zori îl imploraserã sã vinã dar gândurile lor se
pierduserã neauzite într-un gol fãrã margini, iar când lumina zilei noi þâºnise cu prima geanã peste ei, din
depãrtarea unui vârf de munte înalt le rãspunsese un fum
cenuºiu care urca în valuri uºoare spre cer” (pag. 70).
Atlan, un rãzboinic parcã atunci trezit din amorþire,
cel care nu s-a „îndreptat spre marile taine ale nevãzutului”,
adicã spre înþelepciune, porneºte în fruntea noii sale oºtiri
ºi obþine victorii importante. Înþelepþii, nemaiavând nici
un sfat vrednic la îndemânã, se lasã protejaþi de braþul
eroului, mai pãmântean ºi mai realist decât ei. Rohin îl
sfãtuieºte pe fratele sãu sã nu mai continue rãzboiul pentru
a-i prinde ºi pedepsi pe barbarii cotropitori cu „glasuri
groteºti de animale”, cu scopul de a opri vãrsarea de
sânge când de fapt victoria era deja asiguratã. Atlan însã,
înverºunat, sau poate prea pãtruns de aura primei sale
victorii importante din viaþã, continuã lupta fãrã sã asculte
sfatul înþelept al fratelui de sânge. Pânã la urmã el
dobândeºte victoria deplinã asupra duºmanilor,
încununându-se de glorie. Proaspãtul Înþelept Alb va fi
detronat ºi izgonit din fosta casã a copiilor lui Kron. Va
urma apoi un mãcel în toatã regula, comandat de noul
rege Atlan, care instituie locuri de execuþie pentru
prizonieri dar ºi pentru duºmanii din interiorul cetãþii: „Forþa
pumnului înlocuia treptat ascuþimea minþii ºi poftele
gregare se substituiau tot mai des lucirilor spiritului” (pag.
91). Înþelepþii sunt nevoiþi sã predea cheile oraºelor ºi sã
se închine noului rege Atlan. Doar Înþeleptul Portocaliu
din Oraºul Soarelui nu se supune ºi va fi ucis cu
bestialitate, strãpuns de sãgeþi.
Povestea continuã precum o scurtã istorie a omenirii.
Oamenii vor renunþa repede la credinþa în Dumnezeul
unic ºi se vor închina unor zei închipuiþi, pe care trebuie
sã-i înduplece ºi sã le satisfacã poftele prin sacrificarea
unor fiinþe umane. Încep ºi primele rãzboaie de cucerire,
se aduc din þãri vecine capturi importante, bogãþii, dar ºi
mulþi sclavi.
În þara pãcii desãvârºite se instaleazã repede
nesiguranþa, zilele ºi nopþile sunt bântuite de crime ºi
dezmãþ. Bãutura existã peste tot, petrecerile se þin lanþ,
în þara altãdatã liniºtitã ºi paºnicã se instaureazã
neorânduiala ºi desfrâul.
Tribulaþia sângeroasã a tânãrului erou prin lumea sa

SAECULUM 1/2009

lector
asta hotãrâþi ºi demni sã readucã lumea aceea la starea
de dinainte.
Aºadar, avem de-a face cu o ficþiune, o poveste cu
frânturi biblice, de tip moralist, din care nu lipsesc
neprevãzutul, suspansul, întâmplãri ºi fapte de nuanþã
biblicã, de fapt povestea locuitorilor unui tãrâm de vis
protejat de însuºi Dumnezeu.
Lumea ficþiunii lui Daniel Dincã este un fel de rai în
care nu încape decât binecuvântarea. Traiul iniþial este
la limita de sus a bunãstãrii, nu existã pofte de proprietãþi,
spaime, ci doar respect faþã de moralã.
Autorul pare a-ºi promova un stil indirect, dar liber,
care îi permite amestecul de discursuri aparþinând
personajelor dar ºi sieºi. El intervine în discurs cu aprecieri
uneori subiective, participând la interpretare, la lãmurirea
veºnicei probleme dintre bine ºi rãu. Intervenþia se face
adesea la nivelul evaluãrii morale, sensul acesteia fiind
mai degrabã de naturã spiritualã. De urmãrit, de pildã,
felul în care relatarea momentelor de rãzboi lasã în urmã
senzaþii chinestezice, dar ºi momente de respiraþie cu
nuanþe ºi conotaþii religioase datorate nu doar gândului
bigot al înþelepþilor, ci ºi ale unor voci învãluitoare ºi
protecþioniste, care vin de undeva de sus. Dar pentru cã
toate acestea duc cãtre un happy end, lumea din spatele
scenei poate sã suporte cu stoicism greutatea
metamorfozei.
Pasaje deloc puþine din carte mã îndreptãþesc sã cred
cã ºi acest din urmã roman al lui Daniel Dincã este unul
scris de o mânã sigurã, semnificaþiile fiindu-i controlate

aproape la fiecare paginã.
Autorul pune în proza sa sub lupa analizei stãri
sufleteºti ºi întâmplãri ale vieþii. Situaþiile nu sunt însã
întortocheate, dialogul curge rar iar senzaþiile se amestecã
cu reflecþia. Descoperim astfel ºi o terapeuticã
sufleteascã, o formã care poate fi perfectã numai în lumea
idealã a subiectivitãþii. Observaþia finã ºi filozofia binelui
ºi rãului se împletesc în carte într-un mod original. Sunt
surprinse în paginile cãrþii o sumedenie de întâmplãri care
se petrec accelerat, dar ºi iubirea unui personaj care
depãºeºte profunzimea înþelepciunii sale.
În fapt autorul prezintã dedesubturile unei societãþi
ideale care ajunge pânã la urmã în prag de colaps dupã
ce unul din creatorii ei renunþã sã-ºi mai exercite atribuþiile
de înþelept pentru comunitatea sa.
Daniel Dincã este tentat în demersul sãu sã
recupereze semnificaþiile unor timpuri preistorice
imemoriale. El alege o perioadã de grandoare a ordinii
supreme, amestecând istoria biblicã cu dialectica mitului
rãului coborât peste inocenþa unei lumi neprihãnite. Cercul
hermeneutic în care se petrec întâmplãrile ce-l situeazã
în centru pe eruditul prea melancolic Înþelept Alb
aminteºte cumva de unele scene binecunoscute din
Rãzboiul Stelelor.
Cred cã romanul „Întoarcerea Înþeleptului Alb” este un
proiect ambiþios ºi, în opinia mea, unul reuºit. Cu siguranþã
este vorba de un roman prin care scriitorul se confirmã
pe sine. O frumoasã parabolã în prozã, cum de altfel mai
întâlnim la acelaºi Daniel Dincã.

Paul Sân-Petru

EUFONIA INTERIOARÃ SAU RITMICA HAIKU-ULUI
Într-o þinutã graficã excelentã, semnatã de Ela Mays
(Ela Dincã), avându-l ca redactor pe dotatul tânãr scriitor,
Daniel Dincã, apare la Editura EX-PONTO încã o carte
semnatã de poetul Aurel Albu, de data asta, ÎN RITM DE
HAIKU: 106 pagini cu 105 terþine, însumând 315 stihuri.
Un rafinat observator al amãnuntului, manifestat în
arealul vast al naturii este Aurel Albu, dar ºi sensibil
seismograf al propriului suflet expus impacturilor
conjuncturale nefaste, din care el iese totuºi triumfãtor,
precum obrazul scuipat de boier ºi sãrutat apoi de
Domnitor.
Dominanta cãrþii este (totuºi) o filozofie/ poezie a
deznãdejdii, frumos presãratã cu buruieni amare,
constatative dar ºi sentenþioase. „Un început de sfârºit/
pe orice uºã aº intra/ies” (pag. 10). ªi el iese cu brio ºi
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* Aurel Albu, În ritm de haiku, Constanþa, Editura Ex-Ponto,
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intrã pe uºa revelaþiei proprii ºi însuºi devine astfel o
revelaþie a cititorului, pentru cã aceastã carte este o
colecþie imagisticã ºi semantic-existenþialã, un bazar de
date umanistice pentru umanitate sau observatorii noºtri
celeºti. Petale de luminã sunt rare sau cel mult în echilibru
ceva mai stabil cu negura, ca în „zile albe zile negre/ sau
viaþa/ ca o tablã de ºah” (pag. 20).
La o privire mai atentã este de observat cã unele terþine
nu trebuie luate doar disparat, ci uneori, asamblate în
ordine pot alcãtui un poem unitar cu bãtaie lungã, un poem
de micropoeme unitar ideatic ºi formal: „bine ascuns/
ascunsul lucrurilor/ n-ascunde totuºi cã existã //alb de
întuneric/ în întunericul alb/ noaptea din zãpadã// pata
nopþii/ alergând pata de zi/ neºtiind cã astfel se alungã//
singur/ lângã drumul/ uitat de cãlãtori” (pag. 22 – 23).
Precum ºi o altã salbã de terþine – haiku: „drumul ce a
fost/ curge acum/ pe sub iarbã// noaptea târziu/ luna
sfinþeºte florile/ cu rouã” (pag. 23). ªi încã un asemenea
exemplu: „golul perfect/ când tu nu mai vii/ nici dinspre
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vise”, iar mai departe, ºi mai jalnic: „golul incert/ când vii/
ºi nu eºti”.
Lucid ºi reflexiv observator al detaliului de tot felul,
pânã la paroxism, aº zice, singurãtatea trece prin câmpul
senzitiv al poetului ºi aceasta începe uneori sã-i fie
aproape agreabilã, gãsindu-ºi culcuº cald în ambientul
ei: „sublimul împãcãrii lacrima/ zvântându-se la dogoarea/
obrazului apropiat” (pag. 28).
Pantha-rei-ul lui Aurel Albu este o progresivã adaptare,
împãcare, simþindu-se continuu dator cu încã ºi încã o
justificare a rãgazului ce i se acordã, precum lui Peer
Gynt de cãtre topitorul de nasturi, (la a câta rãspântie?)
pentru a fi salvat prin dragostea aºteptãtoare a îmbãtrânitei
Solveyg; în cazul lui Aurel, prin iubirea credincioasã a
poeziei. El chiar ºi scrie o poezie a poeziei, haiku-uri ale
haiku-ului: „fiecare clipã un haiku/ descoperit sau nu/ în
curgerea vieþii” (pag. 55) „regina nopþii/ rãspândindu-ºi
parfumul/ rond în haiku” (pag. 99) „pe umãrul tãu/ vârful
de umbrã al crengii/ scriind un haiku” (pag. 98).
Nici oniricul nu-i scapã explorãrii/ exploatãrii poetului,
el chiar apare frecvent în variate interpretãri lirice: „visul
un fel de existare/unde totul/ se întâmplã neîntâmplat”
(pag. 27). Sau alteori, personificând marea îi atribuie
acesteia omenescul visãrii: „cu braþul valului/ marea agaþã
þãrmul/ visând sã-l pãstreze” (pag. 24). ªi iatã, o
împerechere de tâmple ºi vise într-o aceeaºi amintire:
„tâmplã lângã tâmplã/ vis lângã vis/ noi în amintire” (pag.
26).
La un moment dat, cu o francheþe de verdict,
dezamãgitor pentru iubitorii exclusiviºti ai vremelniciei,
Aurel Albu exclamã: „viaþa fãrã Dumnezeu/ un deºert/

înviorat de iluzii” (pag. 34).
Picturalul, specific genului, e servit imagistic de terþine
atractive precum: „lovind pãmântul/ sub zãri ca o gutuie/
se stinge luna” (pag. 45), „pe câmpul cu flori/ soarele
pãºeºte/ în vârful razelor” (pag. 44). ªi încã un blitz
peisagistic, unul ce implicã profund afectul: „printre ruine/
vântul ducând cu sine/ o pãlãrie” (pag. 47). Pe plan
apropiat, nu departe de citatul anterior, un dezolant peisaj:
„în fântâna seacã/ chipul lunii/ nu mai coboarã” (pag. 49).
ªi acum, sã vizualizãm clipele împreunã cu Aurel: „de
s-ar vedea clipele/ ca frunzele/ ce grãmezi la picioare”
(pag. 49).
Mai observãm cã în economia paginilor laitmotivul
solitudinii revine în diferite ipostaze sintagmatice: „în casa
nopþii/ eu ºi singurãtatea/ doi îndrãgostiþi” (pag. 69); cu
variaþiuni pe aceeaºi temã, dar din alte unghiuri, cu alte
mijloace: „însingurare, / gândul alungã gândul/ tot ce-a
mai rãmas” (pag. 70), „fãrã orizont/ pupila mãritã/ a
singurãtãþii” (pag. 73). ªi câtã existenþialã extrapolare pe
acest poet, într-o maximã concentrare: „în cãderea sa/ o
frunzã rezumã/ trecutul” (pag. 77), de parcã ar spune ca
la biologie cã „ontogeneza rezumã filogeneza”.
Puterea de abstractizare – concretizare, analizã –
sintezã, sunt atuuri preþioase la îndemâna acestui poet,
solitar ºi insolit, de o profundã simþire ºi bun simþ, pentru
a ne delecta, a mai face o baie de cugetare poeticã în
condiþiile în care puþini mai fac din versuri poezie.
Deocamdatã sã mai profitãm de ceea ce avem în faþã.
„Mereu furtunã/ ºi mare printre valuri/nici nu mai este”
(pag. 87). Zãdãrnicia largului de zi, la îndemâna oricui,
dar de care puþin ºtiu sã profite ºi pe lângã care ziua
trece fãrã urmã, poetul o cuprinde în trei versuri laconice,
sentenþioase: „e noapte ziua/ în care nu ai cuprins/largul
Luminii”, unde majuscula din final pare sã vizeze
transcedentalul.(pag. 86) Alternanþa inegalã a tristeþii cu
speranþa ne redã un traseu afectiv – emoþional între tonus ºi declin resemnat, aproape blagian; bardul din
Lancrãm spunea într-un poem: „Visul, aur strâns în palme/
ca nisipurile-n ape/ ca nisipurile-n ape/ trebuie sã-l las
sã-mi scape”. Aurel Albu scrie în felul sãu molcom ºi
împãcat despre vremelnicie:” cutremuratã/ frunza se mutã
în vânt/ un alt trecãtor” (pag. 90). ªi, pe aceeaºi linie de
plan înclinat, el ne mai pune: „amurg repetat/ de la
fereastra casei/ învãþ a-nsera” (pag. 89). Dar iatã cã spre
finalul volumului îl prindem pe poet într-o pasã mai
destinsã: „zarurile/ încã rostogolindu-se/ mai poþi spera”
(pag. 106). O, ce microscopicã nãdejde! Doar cât sã mai
scrii un haiku, dar acesta este deja sub hazardul zarului
care nu a fost câºtigãtor: „în roba tristeþii/ calc peste
clipe/ cu ochii în gol” (pag. 106).
Subscriu, dacã mai era nevoie, la aprecierile prietenului
Mircea Micu (coperta a IV-a) cã „el ascultã vântul ºi
mersul stelelor ºi tremurul de aur al fluturilor ºi scrie pentru
noi aceste mici bijuterii spre bucuria celor împãtimiþi de
Poezie”. Nu mai puþin elogioase ºi pertinente sunt
referinþele mai tânãrului poet Laurian Stãnchescu: „poezia
sa este o cruce din care rãsare revelaþia propriei sale
fiinþe, iar din locul în care se întâlnesc prãbuºirea cu
înãlþarea, poetul construieºte aure pentru cuvintele
nespuse încã.”
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CU FREUD DAR FÃRÃ CANAPEA
În lumea mizerabilistã de azi, fantasticul intereseazã sub
diferite chipuri. Kocsis Francisco are preferinþã pentru
fantasticul care îºi are cauza [originea] în inconºtient. Aceasta
este miza celor 12 povestiri ale volumului Plimbãri cu Freud.
Autorul prozelor din acest volum are fericita inspiraþie [semn
al scriitorului authentic] de a prezenta lucrarea inconºtientului
nu prin alambicate analize psihologice,ci prin imaginarea unor
situaþii, mici întâmplãri care se abat de la „canonul” cotidianului
ºi în care sunt încorporate teme ºi motive de circulaþie,
aureolându-le cu lumina fantasticului fãrã sã se inhibe din
cauza prestigiului lor [un exemplu ar fi motivul dublului]. Ceea
ce am afirmat nu neagã prezenþa analizei. Întotdeauna tema
furnizatã de cãtre inconºtient e secondatã, nici nu se poate
altfel de doua motive: timpul ºi memoria. În felul acesta suntem
scoºi din realitatea imediatã ºi duºi dincolo, spre zonele obscure ale psihismului. Aceastã plimbare se materializeazã în
situaþii ºi întâmplãri care apar ca un joc cu zaruri pe care sunt
inscripþionate: realitate / mister; pozitivism / idealism; aici /
dincolo. Prin scriitura de fineþe analiticã eroul [fiinþa umanã] e
supus unui interogatoriu cu finalitate gneosologicã ºi eticã.
Se ºtie cã în multe proze romantice fantasticul dã subiectului
o alurã politistã. Afirmaþia ne-a confirmat Incredibila aventurã
a domnului Godeschal. Locul anchetei politiste e luat de
„interogarea” inconºtientului. Prozatorul mânuieºte bine
planurile naraþiunii încât nici în final nu ºtii dacã cele povestite
i s-au întâmplat cu adevãrat domnului Godeschal, un „mic
savant” dintr-un ,,angrenaj mai mare” sau sunt nãscocirile minþii
bolnave a fiului Peter, care înainte de a ajunge la ospiciu lasã o
scrisoare naratorului din care rezultã (?!) cã ºi-a ucis tatãl. A
fost Peter bolnav mai de mult, iar acum, dupã consumarea
refulãrii, are loc defularea rãvãºindu-I conºtiinþa pânã la
demenþã.
O abordare originalã dã autorul temei metempsihozei în
Nemuritorul povestire cu un subiect destul de subtil condus.
Tema memoriei ancenstrale în alt cadru narativ face subiectul
Prizonierul. Sunt suficiente
povestirii (doar de patru paginuþe),Prizonierul.
motivele pentru a considera mica povestire o capodoperã a
volumului. Identificãm în text câteva motive literare a cãror
origine este inconºtientul. De asemenea povestirea e ilustrativã
pentru tehnica scriitoreascã a autorului (structura compoziþionalã), ºtiinþa realizãrii tensiunii psihologice a personajului
transmisã ºi cititorului. Interesantã dar fãrã sã atingã nivelul
tensiunii din Prizonierul ori Nemuritorul, este povestirea
Întâlnirea de gradul N
N. Cea mai puternic înscrisã în tradiþia
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prozei fantastice romantice este Seara Vienezã Acolo unde
fantasticul este mai firav, iar naraþiunea mai mult expediatã
decât construitã, povestirile nu depãºesc valoarea medie, sunt
numai agreabile: Vocea, Omul care trece, Ceasul de buzunar
buzunar..
Povestirilor fantastice care îºi iau subiectele din lucrarea
inconºtientului trebuie sã li se sublinieze câteva calitãþi: ºtiinþa
naraþiunii creionarea din câteva linii ferme a psihologiei personajului; finalurile deschise care menþin ambiguitatea necesarã
fantasticului ºi nu în ultimul rând prezenþa simbolurilor ºi metaforelor sub care pulseazã inconºtientul în relaþia lui cu memoria,conºtiinþa: grãdina, casa, camera întunecatã, capelalaborator, cârciuma, temniþa primitivã. Toate aceste metafore
ºi simboluri exprimã un spaþiu citadin pozitivist ºi închis. Aceste
spaþii se gãsesc mereu într-un abil joc de contraste ºi opoziþii.
Încã o menþiune: piaþa de „vechituri” ºi „antichitãþi” sau
„stradele’’ din oraºul natal reproduc labirintul. Nu trebuie uitate
obiectele-instrumente prin care se produce trecerea din timpul
real-exterior în timpul psihic-interior: cârja, scrisoarea, ilustrata,
stiletul, coiful, sabia, fotografia, ceasul.
Cãutând tiparul povestirilor lui Kocsis Francisco am ajuns
la urmãtorul inventar freudian: visul,nebunia, memoria. Tribulaþiile prin care trec personajele sunt iniþieri. Prin urmare axul
narativ al povestirilor este cãlãtoria (drumul). Grãitoare este ºi
tipologia socio- profesionalã a personajelor: magician, fizician,
violinist, pictor. Fiecare din aceste personaje îºi are momentul
sau de revelaþie. Acest moment se anunþã prin: voce,ochi,chip;
personajul simte în acel moment pentru întâia ºi singura oarã
o putere, o energie.
Sigur cã nu toate povestirile sunt de aceleaºi calibre valorice.
Consider cã dincolo de tema de excepþie Cantata profanã
rãmâne o povestire neîmplinitã. Desacralizarea ºi ieºirea din
prezent nu conving din cauza lungirii plimbãrii de duminicã a
personajului-narator. Îmbinarea realismului cu fantasticului
nu-i reuºeºte întrutotul. E prea mare decalajul dintre cele douã
pãrti ale povestirii: plimbarea prin oraºul de pe Mureº [partea
realistã cu urme naturaliste] pentru pregãtirea evenimentului
ºi partea a doua consacratã revelaþiei [descoperirea cantatei].
Se pare cã în partea realistã povestitorul nu se prea simte în
elementul sãu.
Fãcând socoteala plusurilor ºi minusurilor putem
concluziona: Plimbãri cu Freud e volumul care marcheazã
momentul hotãrârilor din drumul scriitoricesc a lui Kocsis Francisco.
Pãcat cã frumuseþea exterioarã [copertã, tipar] ºi cea
interioarã (subiecte,naraþiune, sondarea zonelor umbroase ale
psihicului) sunt pãtate de paginile…albe-text lipsã: p.20, 44,
67, 92.
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deschide / ca o fericire promisã // nimicul se face þãndãri
/ în timp ce pisica toarce pânã la ziuã / golul meu interior.” Gratuitatea însã este bine mimatã de versuri, pentru
cã, în realitate, ea nu este decât o imagine a imediatului
în care se trãieºte astãzi, o realitatea ea însãºi mimatã.
Poemele care se vor a fi lipsite de sentimente, nu fac
decât sã surprindã extraordinar de bine psihologia unui
timp, o nevrozã a momentului.
In registrul limbajului lejer, a poeticii fãrã greutate ºi
gravitate, ar pãrea cã se înscriu versurile lui Adrian Suciu
–FotoPoeme, FastPrint, 2008. Cuvintele sunt ajutate sã
se descifreze, ca aparþinând efemerului, ºi de fotografiile
artistice, surprinzând o junã în diverse ipostaze apetisante. O expunere lingvistico-poeticã semipornograficã,
fãrã adâncime?! Nu, aº spune eu. Adrian Suciu transmite
clar, societatea este una de consum, trupul uman este o
operã de artã care se priveºte, se vinde ºi se cumpãrã,
vizualul pare sã aibã mult mai mare impact decât cuvântul,
care este mult mai grav ºi cu substanþã, pentru cã
apeleazã la conexiunile neuronale ale imaginaþiei, aºadar
nu fac decât sã vã ofer ceea ce suntem, ne spune Suciu.
„Nu mã cunoºti îndeajuns: / Sunt femeia care n-aduce
apã de douã ori. / Sunt tânãrã în sensul cã sunt tânãrã. /
Sunt ineditã ca o expoziþie de gãri demolate.” Nu ºtiu în
ce mãsurã cunoaºte Adrian Suciu picturile lui Paul
Delvaux, însã sintagma expoziþie de gãri demolate pusã
în corelaþie cu imaginea femeii tinere care n-aduce apã
de douã ori îmi sugereazã plasticitatea picturilor lui
Delvaux.
Nu, literatura scrisã de cei mai proaspeþi nu e
scabroasã, cum s-a spus, nici poeþii lipsiþi de afectivitate,
e mai degrabã extrem de legatã de realitatea amorfã ºi
amorþitã întocmai ca momentul în care trãim. În poemul
Brusturi, alienarea faþã de emotivitate e limpede:
„Tu ºi cu mine / eu ºi cu tine / noi doi am face avere
/ din plantaþii de brusturi dar nu chiar acum / E un veac
plicticos”. Nimeni pare sã nu mai simtã nimic, nimeni
pare sã nu mai aibã chef de viaþã, plictisul general e
singurul loc comun al omenirii.
La tinerele poete, anxietatea e ºi mai bine articulatã
în poeme, chiar dacã are nuanþe adolescentine, dragostea
fiind cu vene tãiate, cu iubiri prin toaletele liceului, din
când în când luând chipul maturitãþii temãtoare de
trecerea timpului, de moarte:
„ pe holurile spitalului ronþãi saleuri stricate ºi banane
/ fãrã sã mã gândesc nici o clipã ºi la dragostea noastrã
cu vene tãiate / la zilele umede când ne-ascundeam prin
toaletele liceului // (...) am buzele umflate învineþite de la
pastile ºi plâns / nu mai sunt nici frumoasã nu mai sunt
nici mãcar tânãrã...” La Oana Ninu, spectacolul poetic
PRO

Am fost invitatã – provocatã sã scriu despre generaþia
mea, un fel de dare de seamã despre poezia ºi poeþii de
astãzi, printre care mã numãr ºi eu. Din capul locului
spun cã nu cred în defalcarea literaturii pe generaþii. A
privi literatura din punctul de vedere al ideilor, conceptelor,
manifestãrilor în funcþie de un program estetic, da,
acestea sunt caracteristicile unei grupãri, dar nu vârsta.
Aºadar, nu putem vorbi de o generaþie literarã în lipsa
unui manifest poetic real articulat, care sã nu aibã nimic
de-a face cu spasmele conceptuale. Tot din capul locului,
punând carul înaintea boilor în mod voit, afirm cã cei din
ultimul val literar sunt poeþii care vãd ºi trãiesc atât
frumuseþea cerului, cât ºi anxietatea pãmântului. Nu
banalul cuvânt sex, cum s-a zis de atâtea ori, îi uneºte,
le caracterizeazã poezia, ci vãzul, auzul, pipãitul...
înþelegând toate aceste simþuri cu o intensitate maximã,
ei înºiºi fiind îngeri cu aripile cãzute, care vãd, aud, simt!
De aici, din situarea între clar-obscur, de aici, din situarea
lor – a noastrã – între pãmânt ºi cer se desprind decupajele
psihologice, singurele care reverbereazã în toate aceste
poeme ale ultimului val literar. Printre toate aceste simþuri,
intertextualitatea este aºezatã discret ºi cu tâlc de cei
mai mulþi tineri poeþi. Printre cuvintele, aparþinând
limbajului stradal, trimiterile culturale sunt voalate, le vezi,
dacã eºti inteligent ºi ai ochi sã le poþi vedea.
Liliputanele poeme semnate de Mihai Vieru abundã
în astfel de rezonanþe culturale: „Faþã de Orfeu mã simt
vinovat”. „Numai un patrulater cu laturi blânde / vântul
singur haºura priviri / pe diagonale.” – Ianuarie. „Marea
mea este minimalã, / miraculoasã, / a ei este un ostrov
fabulos / a mea este o idee.” – (Marea mea este minimalã)
– Hai-Ku Miki, Mihai Vieru, Ed. Brumar, 2007 Incepând
de la oracolele greceºti, la Orfeu, la spasmele tragediei
antice, pânã spre filosofia modernã cu nuanþele ei anxiosdepresive, toate le gãsim inserate discret în cascada de
poeme liliputane, semnate de Vieru. Sub masca minimalismului, Mihai râde cu un ochi ºi plânge cu celãlalt,
iubeºte ºi urãºte deopotrivã, suferã ºi se bucurã.
Decupaje psihologice, distorsiuni mentale întâlnim ºi
la Dan Mircea Cipariu, însã poemele lui se detaºeazã
vag de imersiunile ventrale ale poeticii „tinerei generaþii”.
„In oglinda ta mã vãd gras / fãrã vlagã ºi dorinþe /
ºtergând cu fiecare gest stângaci / rândurile din purtarea
de bunã-cuviinþã.” – Cupaj –Tsunami, Ed. Brumar, 2006.
Dimensiunile nimicului, dialectica negativului, durerea
gratuitã par sã caracterizeze, în genere, scrisul celor mai
tineri, fãrã reverberaþii grave, adânci, reale, ca în cazul
poemului military pub:
„absolutul e un vierme ucigaº / care se hrãneºte cu
mine / / scriu sticle / sparg poeme / un pat neatins mi se
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se realizeazã sub masca rãzvrãtirii faþã de tot ceea ce
înseamnã viaþã: numele meu este ana ºi am venit sã vã
sucesc minþile , va spune ea, rãmânând de vãzut dacã e
o profeþie gratuitã sau una cu substanþã.
De altfel, cam toþi poeþii ultimului val literar par a
propune un joc de cuvinte ºi idei gratuite, fãrã nici un
sentiment, însã, subliniez termenul par
par,, pentru cã în
realitate nu fac decât sã joace extrem de bine nevroza
unui veac. Nu acest început trebuie sã li se reproºeze,
sã ni se reproºeze, ci urmãtoarele cãrþi, în mãsura în
care vor rãmâne, vom rãmâne, sau nu încremeniþi în
aceleaºi reþete ce þin de rãsucirea esteticului spre viscere.
La Andra Rotaru, renunþarea se converteºte în poezie,
oboseala se converteºte în poeme, lehamitea ia chipul
versurilor. Psihoza o redã semantic, prin folosirea
cuvintelor tari, negative, dar ºi prin cromatica adjectivelor.
Dacã ceilalþi simþeau oboseala fiinþei, ea o profeseazã,
atenþionându-ne cã nu mai e nimic de fãcut. Boala de
stres, cum e orice tip de boalã, o poþi vindeca sau nu.
Refuzul de a te vindeca de ceva e tot un fel de alienare
de tine ºi de tot ce-þi este aproape þie, ultimul ºi cel mai
înalt grad, cel mai subtil de a te proteja. Nu vreau sã mã
vindec, pentru cã mã protejez de tot ce-i în jurul meu.
Cam asta se întâmplã în poemul Spaþiu Alb, foarte
sugestiv numit de Andra.
„când profesez stresul ºi nu vreau sã mã vindec, /
când am 7 ani ºi simt / cã nimic nu e aºezat / ºi rãzboiul
poate începe (...) // când suntem delicaþi când porii se
luptã / cu atingerea / vreau sã fac dragoste cu Siberia / ºi
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oamenii negri sã îºi facã ritualul alãturi.” Spaþiu Alb, Andra
Rotaru.
La Gelu Vlasin, poemul devine minimalist, expresia
lapidarã, ca ºi când i-ar lipsi cuvintele, însã tocmai aici e
nuanþa ascunsã a textului din Tratat la Psihiatrie, psihoza
fiind turnatã ºi-n formã, nu doar în semanticã: „azi / nu
mai / sunt / plantã / ornament / am / 5000 lei / în / buzunar
/ ºi / sacou / proletar / când / urc trepte la / numãrul /
zece / pe / edgar quinet / sã-mi / iau / porþia zilnicã / de /
banal.” –neurastenie – Gelu Vlasin. Tratat la psihiatrie
pipãie spaþiile goale ale existenþei, ca ºi când versurile
vor fi oglindit tragedia de pe un e-mail.
Starea de alienare o regãsim în valenþele jocului la
Manasia. Refularea este practicatã prin privirea prin genele
altuia. Un altul ºi iarãºi altul, ºi iarãºi un altul ºi alþii îi
locuiesc obsesiv poezia, ca într-un caz psihiatric de
schizofren. Vegetalul inundã ºi la el spaþiul poetic,
miºcãrile-i fiind aparent mecanice, aparent fãrã scop:
„Totdeauna am încercat sã trãiesc la margine / m-am
ferit cum am putut de remuºcãri de cãinþã / totdeauna
m-am privit ca pe un strãin / am deschis ochii prin
pleoapele prin genele altuia / (...) tristeþea mea ar putea
coloniza un arhipelag întreg cu / schizofreni ºi boschetari
/ (...) stau ºi fumez fãrã nici un scop / la 24 de ani am
reglat deja conturile (...)” – (copilãrealã) – Amazon – Ed.
Vinea, Stefan Manasia.
Dezacordul intern, ruptura din interioritatea fiinþei o
regãsim la Claudiu Komartin, încã ºi mai bine nuanþatã
prin faptul cã este extrem de discretã, poeticitatea la el
înfãptuindu-se nu prin nuanþe, prin conotaþii, ci prin
schimbãri de sens. Practic, nu e o avalanºã depresivã,
aºa cu o vedem demascatã la poete, ci acoperitã, mai
incifratã, ascunsã sub masca eventualelor iubiri.
Readucerea trecutului în prezent, rememorarea stãrilor
reprezintã modalitãþi fragile de a insera anxietãþile,
decupajele psihologice fãcându-se extrem de delicat: „Imi
amintesc o casã de cãrãmidã / ºi o alee lungã, coborând
cãtre o curte întunecoasã / în care iarba necositã se ridicã
în august / pânã la genunchi. Revãd acolo corpul Irinei, /
prãbuºit printre scaieþi, gângãnii, tufe de cimiºir – ºi lumea
/ încetinind în ritm cu freamãtul // (...) Au trecut aproape
doi ani (...) // Sunt un om politicos ºi singur / imaginându-ºi
tot mai des / o casã de cãrãmidã / ºi o alee lungã, /
coborând cãtre un loc întunecos ºi rece, / fãrã întoarcere.”
Irina, Caracterul este destinul, Claudiu Komartin.
Dacã ar încerca cineva sã întocmeascã un glosar al
poeziei celor mai proaspeþi din literaturã, s-ar constata
cã termenii cel mai des întâlniþi sunt: singur, singurãtate,
vinovat, priviri diagonale, rece, cimitir, sânge, viermele
care se hrãneºte din om, spital, moarte, plictisealã, þigarã,
veac plicticos,halat alb, gol interior, tristeþe, cruci,
întunecos, singur, singur, singur.....
Sã fie aceasta poezia ne-simþãmintelor?! Sã avem
nevoie de rãsuciri ale simþurilor pentru a putea simþi, cum
s-a spus? Nu, se simte ºi se simte extrem de acut,
aproape phobic, aproape demenþial, aproape paroxistic.
Se simte, dar se simte într-un registru mai acut, aceºti
poeþi recenþi fiind mai legaþi de viaþã, de toate urcuºurile
ºi coborâºurile ei, ca de-un cordon ombilical care nu se
lasã tãiat.
109

lector

Ion Panait

O CARTE DESPRE VRANCEA
În sfârºit, o nouã carte despre Vrancea* ºi mai ales
despre treburile mai mult sau mai puþin normale, despre
viaþa... cu cântec (trist) pe care o duc, ºi o suportã,
focºãnenii. La 81 de ani, dupã alte ºase cãrþi - itinerare
prin biografia proprie, amarã, asprã ºi de necrezut pentru
unii, urmãrindu-ºi propriile fapte ºi trãiri, ALEXANDRU
CUCEREANU îºi exprimã maturitatea artisticã printr-un
roman nu numai de actualitate, ci mai ales ca o radiografie
nudã ºi durã a prezentului unei societãþi fãrã destin,
bisturiul sãu de romancier lucid ºi experimentat taie fãrã
milã în carnea lucrurilor ce sunt încãrcate, ori mustesc
de corupþie, ticãloºie ºi tristeþe. Într-o astfel de lume
destinul unui gazetar ce face anchete sociale, ce scrie
pentru aflarea ºi combaterea adevãrului fãrã prejudecãþi
nu are nicio ºansã, el sfârºind prin a-ºi accepta soarta
ca un blestem ce le e dat tuturor celor ce vor sã lupte cu
mafia localã, cu grupurile ei de interese, cu nepãsarea ºi
inerþia celor din jur, nereuºind, prin moartea sa, sã-ºi vadã
visul unei vieþi, adicã publicarea operei sale fundamentale
la care lucrase, crezuse ºi suferise timp de mai bine de
un deceniu.
Cântecele, plânsul ºl danþ
urile morþii este o carte
danþurile
ce se citeºte pe nerãsuflate, întrucât, pe de o parte, ea
este scrisã direct, simplu, într-un limbaj ce este accesibil
tuturor, iar pe de alta pentru cã cititorul va recunoaºte
multe din faptele ºi întâmplãrile narate, iar personajele,
reale
reale, sunt cele de care s-a lovit în dese rânduri.
Excepþionale mi se par douã capitole, pentru a dezvãlui
ºi exemplifica veridicitatea vieþii unde trãim ºi unde, de
multe ori, suntem umiliþi cu nonºalanþã ºi în vãzul public.
Prima ar fi constatarea autorului cã Hidalgo, numit în
carte extrem de simplu H , clubul privat prin care crema
societãþii vrâncene, conducãtorii ei ºi alþi indivizi suspuºi îºi deruleazã afacerile murdare ºi necurate, are
corespondenþã în toatã þara, fiecare astfel de club judeþean
purtând o cifrã aristocraticã în dreptul firmei, coincidenþa
fãcând (aici autorul depãºindu-se pe sine) ca tot
personalul auxiliar-administrativ, paznic, chelneriþe etc,
sã poarte acelaºi nume peste tot, în toatã þara, semn cã
tentaculele rãului aparþin aceleiaºi caracatiþe reprezentând
toate racilele unei lumi bolnave ºi nedrepte.
Al doilea exemplu îl reprezintã drama unei comunitãþi
din jurul Focºaniului, un sat de oameni gospodari altãdatã
care, ajunºi la sapã de lemn, fãrã buget local ºi cu toþi
tinerii plecaþi la muncã sau aiurea în strãinãtate, hotãrãºte
în unanimitate sã se vândã, la propriu, adicã sã scoatã

la mezat oamenii, pãmântul, gospodãriile, tradiþiile etc,
sperând cã cumpãrãtorul interesat va avea grijã de ei ºi
vieþile lor îmbãtrânite ºi sãrace. ªi pentru cã sunt, totuºi,
patrioþi, prima cerere, prima ofertã o fac Consiliului
Judeþean Vrancea, organelor locale.
Alexandru Cucereanu scrie cu durere, cu obidã ºi
uneori cu spaimã despre aceste lucruri, ºi o face cu o
mânã sigurã, experimentatã ca un prozator ajuns la
apogeul creaþiei sale. Inegalã totuºi, autorul dorind sã
spunã cât mai multe, sã dezvãluie lucruri ºi dedesubtul
lor murdar pe care nu le ºtie tot omul, romanul este, în
ansamblu, o reuºitã. Titlul acestuia este el însuºi o
metaforã pe care domnul Alexandru Cucereanu ne lasã
s-o „degustãm” ºi s-o dezlegãm singuri, ca pe o ºaradã.

*
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morþii, Focºani, Editura Andrew, 2008.
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Costinela Rolea

NELINIªTEA SINGURÃTÃÞII
ªI MIRAJUL ABSOLUTULUI
Conceput ca o micro-colecþie de scrieri din studenþie*,
volumul Neliniºti al lui Lucian Bâgiu e constituit dintr-o
serie de trei nuvele ºi o piesã de teatru – care dã ºi numele
cãrþii – ce exploateazã douã teme amplu vehiculate ºi
exploatate de literatura universalã: moartea ºi iubirea.
Cu excepþia nuvelei Inefabil, supratema celorlalte scrieri
o reprezintã singurãtatea personajelor care, deºi trãiesc
alãturi de alþi oameni, nu se regãsesc oglindiþi în cei de
lângã ei ºi din aceastã cauzã aceºtia sunt, inevitabil,
niºte învinºi în faþa sorþii angajându-se conºtient într-o
luptã inutilã cu un destin implacabil. De aici neliniºtea lor
generatoare de insatisfacþie, decepþie ºi o insurmontabilã
prevestire a unei resemnãri amare ori a unei speranþe
vagi care se contureazã la orizont.
În Profesórul regãsim agitaþia metafizicã a unui trio
straniu sechestrat într-o locuinþã sinistrã, o anticamerã a
vieþii de dincolo, un Purgatoriu cu note de salã de aºteptare
a unui personaj absent: acest profesor misterios care
stabileºte întâlniri ºi face invitaþii la care nu se deranjeazã
nici mãcar sã aparã, un alt fel de Godot cu puteri
demiurgice, un pãpuºar care guverneazã universul învãluit
într-o aurã de misticism ºi supra-realism.
Aceastã casã a pierzaniei e amplasatã, simbolic, în
partea stângã a unei strãzi care se terminã în imediata
vecinãtate a unui râu, reprezentare clarã – conform legilor
scenografice – a unui topos mortuar susþinut ºi de
atmosfera glacialã a încãperilor – simbol al morþii trupeºti
–, de înserarea zãritã pe fereastrã ºi care se va transforma
într-o noapte eternã, de o oprire a ceasurilor indusã de
abolirea timpului, de patul definit de curiosul majordom
drept „loc de odihnã”. Astfel aceastã casã apare ca o
construcþie virtualã aºezatã într-un non-spaþiu ºi un nontimp de unde nu existã cale de întoarcere – clãdirea are
o uºã de acces care nu se mai poate deschide, semn cã
moartea e un act ireversibil, în timp ce ieºirea e condiþionatã de apariþia barcagiului – întruparea lui Caron care îºi
dirijeazã luntrea de-a lungul râului Lethé, apa uitãrii.
Un alt set de simboluri care þin de tematica morþii îl
reprezintã prezenþa ibricului ºi a ceaiului – un alt fel de
filtru magic, de bãuturã care induce starea de transã ºi
faciliteazã alunecarea în moarte, la fel ca în cazul lui
Mircea Eliade ºi a nuvelei sale – La þigãnci, numai cã
aici bãtrâna este înlocuitã de un majordom corect, un
„mesager misterios al unei lumi incomprehensibile pentru
ei.”1 Toate acþiunile acestui servitor distins reprezintã
litania unui neschimbat rit de trecere care erijeazã
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graniþele temporale ºi orice urmã a unei conºtiinþe raþionale
– majordomul nu-ºi poate aminti nici mãcar cu aproximaþie
de când este în slujba aºa-zisului profesor. De
asemenea, demn de menþionat e faptul cã toate cele trei
personaje se reunesc dupã ce au experimentat singure
intrarea în spaþiul problematic, semn cã în moarte nu se
poate pãºi însoþit ci totul capãtã nota unei cãlãtorii
iniþiatice care, prin definiþie, se opereazã în singurãtate.
Oprindu-ne puþin asupra celor trei personaje e
interesant de observat raportul care se instaureazã treptat
între ele precum ºi tipologia evidentã: Parcival, tânãrul
gentleman, este exponent al noii generaþii, plin de ironie
ºi cinism, o prezenþã cosmopolitã posesoare a tuturor
detaliilor ce aratã vanitate ºi diletantism: baston, mãnuºi,
pãlãria ºi nelipsitele þigãri precum ºi filosofia lui de ocazie:
„Dragã domnule, în eroare ne inducem singuri.”2 Apostol
se aflã la polul opus: reprezentant al conservatorismului
ºi personificare a rigiditãþii ºi inflexibilitãþii senectuþii,
posesor al unei concepþii medievale: „Am presupus ºi
am crezut fãrã sã cercetez”3, acest bãtrân se identificã
vãdit cu însuºi numele pe care îl poartã considerându-se
un mesager ºi cãutând înþelepciunea resemnãrii.
Confesiunile celor trei nu sunt altceva decât mãrturisiri
fãcute în pragul Judecãþii de apoi, o ispãºire a pãcatelor
care se petrece în anticamera dintre Rai ºi Iad, la planul
de mijloc al ordinii fireºti dictate de naturã: în josul casei
se aflã bucãtãreasa al cãrei foc arde ca-n Iad, iar sus
focul din ºemineu nu dã cãldurã – semn al morþii trupeºti
a oaspeþilor laolaltã cu „liniºtea de cavou” a încãperii ºi
cu semnele clare ale stagnãrii ontologice: bãrbaþilor nu le
mai creºte barba iar Maria, altãdatã atât de atentã cu
silueta ei, nu se îngraºã în ciuda apetitului pantagruelic.
Întreaga atmosferã e, de altfel, învãluitã într-o energie
staticã, îngheþatã, doar focul fiind singurul agent viu din
întregul salon lugubru. La confluenþa personajelor masculine – exponenþi ai conflictului dintre generaþii aplanat
în cele din urmã de instaurarea veºniciei – se aflã Maria
M., actriþã, practicantã a disimulãrii, purtãtoare a mãºtilor
umane, ducând cu ea isteria ºi neliniºtea specificã sexului
frumos ºi întregind straniul tablou de familie prin completarea piramidei trebuinþelor: tânãrul e întrupare a copilului
pierdut de aceasta în tinereþe iar Apostol al tatãlui
bebeluºului mort la naºtere. În acest cerc vicios fiecare
personaj este un surogat al unei persoane reale ºi, pânã
la urmã, o modalitate mult simplificatã de întregire a absolutului pe care fiecare dintre ei l-a râvnit în timpul vieþii.
Aceastã aºteptare încordatã se vãdeºte ca un preludiu
al uitãrii întruchipate de barcagiul care va veni ºi va cere
plata pentru intrarea în lumea fãrã de dor. Însã ceea ce îl
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multifuncþional trece pe rând în ipostazele de Regizoradjunct, Sihastru ºi Narator contribuind ºi mai mult la
ambiguizarea subiectului ºi la conturarea trãsãturilor
teatrului absurd postmodernist.
O altã nuvelã care dezvoltã tematica omului aflat în
conflict cu propriul destin este Un bãrbat ºi o femeie.
Constituitã pe fundalul unei nopþi de Revelion intime,
naraþiunea face uz de flash-back-uri pentru revelarea
conflictului existent între personajele acesteia: un cuplu
a cãrui dramã existenþialã e conturatã de umbrele
întunecate ale îngerului morþii care le-a rãpit copilul
nenãscut. Tragedia trecutului e izvor de ironii ºi sarcasme,
sursã de reproºuri ºi de învinovãþiri reciproce, de acuzaþii
grave de omicid ºi de autoflagelare datoritã presupoziþiilor
soþului referitoare la diversele acþiuni pe care fiica lor le-ar
fi îndeplinit dacã nu ar fi murit în acel accident de maºinã,
din dimineaþa unui alt An Nou, cu mulþi ani în urmã.
Aceastã torturã este, dealtfel, singura modalitate de
atacare a vidului existenþial ºi a sterilitãþii emoþionale
survenitã odatã cu moartea unui ideal care a luat cu el
pofta de viaþã, visele ºi speranþele viitorilor pãrinþi.
Personajele sunt anonime însã cu atât mai bine conturate
cu cât seismele lor sufleteºti sunt sondate pânã dincolo
de limita suportabilului. Dialogul dintre cei doi e presãrat
cu ironii ºi cinisme ce relevã o filosofie de viaþã
nesãnãtoasã, guvernatã de viciul alcoolismului ºi al
fumatului excesiv. Fiind o altfel de interpretare a dictonului
latin „In vino veritas!”, nuvela surprinde zbaterea, agonia
ºi inutilitatea pe care o resimte omul în faþa morþii ºi a
hazardului precum ºi rãzvrãtirea faþã de un destin nedrept
care marcheazã existenþe ºi sfredeleºte conºtiinþe. Se
speculeazã, de asemenea, tipica vinovãþie pe care
supravieþuitorul unui accident o resimte faþã de cei morþi,
sentimentul de inutilitate ºi futilitate a existenþei umane
atât de fragilã ºi de perisabilã.
Notele peiorative sunt redate de apelative cu un sens
depreciat: „dragul meu”, „draga mea” sugerând un dulce
sarcasm care nu poate fi generat decât de moartea iubirii
care permite revenirea la raþiunea purã prin care se poate
sonda în mod obiectiv trecutul ºi se poate autopsia
cadavrul unor sentimente expirate. Simbolistica vinului
roºu se apropie, aici, de aceea a sângelui ºi a pãcatului,
motiv suficient pentru femeie de a-ºi mãrgini preferinþele
la vinul alb care nu îi aminteºte de pierderea suferitã cu
ani în urmã. Din aceastã cauzã, cuplul experimenteazã
condiþia de oameni rataþi, de pãrinþi rataþi care au pierdut
ocazia de a se integra într-o lume a familiºtilor ºi a
portretului de familie ce reuneºte trei generaþii. De aceea
acest cuplu se vãdeºte suspendat într-un spaþiu al
amãrãciunii, al indivizilor neîmpliniþi care nu se pot ralia
nici universului parental dar nici nu se pot întoarce la
statutul de proaspãt cãsãtoriþi. Cuvintele amare, remarcile
ascuþite sunt pe post de sãgeþi otrãvite într-un dans
macabru al anulãrii de sine ºi a celuilalt, al unui act ritualic
de purificare ce se desfãºoarã în fiecare noapte de
Revelion începând cu data accidentului fatal.
Asistãm la o dramã a omului supus incidenþei soartei
indiferent de statutul socio-profesional ori de orientarea
ideologicã, o însingurare ºi o izolare a individului care,
deºi aflat în apropierea unui alt om, nu gãseºte resortul
PRO

salveazã pe Apostol de aceastã cãlãtorie este pe de o
parte acea mituire a luntraºului – galbenul pe care îl
plãteºte în plus – iar, pe de altã parte, trezirea conºtiinþei
prin invocarea a douã fraze cu conotaþii magice: inscripþia
de pe frontispiciul Infernului lui Dante din La Divina
Commedia ºi fraza ultimã a lui Isus, care vor marca ºi
pentru bãtrân despãrþirea definitivã de Lume, transpusã
iniþial prin poziþia tradiþionalã a mortului – cu mâinile
încruciºate ºi pleoapele cãzute – o reiterare a miturilor
strãbune conform cãrora pentru a atinge un nou nivel al
cunoaºterii este nevoie de o moarte simbolicã, în
miniaturã.
Un alt motiv evanghelic valorificat de autor este cel al
ispãºirii pãcatelor prin slujirea celorlalþi, la fel cum
majordomul, de îndatã ce filele registrului s-au umplut ºi
i s-a gãsit un înlocuitor, este trimis în barcã alãturi de
Maria ºi Parcival. Fãrã îndoialã formaþia profesionalã a
lui Apostol are o importanþã covârºitoare în aceastã
pãcãlire a forþelor întunericului. Sã ne amintim faptul cã
el e cel care îi spune la un moment dat servitorului cã
Parzival – erou mitic, cãutãtor al Sfântului Graal – e în
fiecare dintre noi, omul fiind un asiduu cãutãtor al
absolutului. Sfârºitul nuvelei coincide cu anularea
personalitãþii lui Apostol ºi intrarea automatã în rolul de
majordom, preocupat de noii-veniþi care sunt, deloc
surprinzãtor, apropiaþi ai celor trei oaspeþi tocmai plecaþi,
semn cã moartea nu este altceva decât o reacþie în lanþ
care va duce la o eventualã destrãmare a lumii.
Trecând în registrul dramaticului, piesa Neliniºti
exploateazã aceeaºi temã a morþii care descoperã lupta
inutilã a omului de a o depãºi, de a fi deasupra destinului.
Valorificând simboluri biblice – chitul sau monstrul acvatic
– deopotrivã cu cele folclorice – cântecul cucuvelei ori
motivul cifrei magice 12 – piesa reprezintã o stranie
incursiune în viaþa aparent simplã a unor pescari bântuiþi
de un monstru al apelor deopotrivã binecuvântate – sursã
de hranã – ºi blestemate – mormânt pentru cei care
cuteazã sã-i conteste legile arhetipale.
Moº Gheorghe pare hãituit de amintiri tulburi ºi de o
hotãrâre aprigã de a rãzbuna moartea misterioasã a fiului
sãu, un fel de luptã cu morile de vânt transpusã în peisaj
pescãresc, de vreme ce bãtrânul nu ºtie exact ce ºi unde
sã caute. Mãriuca, þãrãncuþã tânãrã ºi naivã, ascultã cu
interes poveºtile moºului nutrind o afecþiune vie pentru
acesta ºi fiind fascinatã de detaliile monstrului acvatic
ce îºi bate toaca în fiecare searã, ca un soi de profanarea
ritualurilor creºtine. Pe de altã parte Ana este instanþa
lucidã ºi raþionalã care încearcã sã punã capãt delirului
mistic al bãtrânului ºi exaltãrii juvenile a fiicei sale.
Sfârºitul piesei surprinde cele douã personaje feminine
într-un soi de înmormântare oficiatã de o instanþã narativã
exterioarã acþiunii principale, precum ºi vestea dispariþiei
lui Moº Gheorghe.
Însã aspectul cel mai valoros al piesei de teatru îl
constituie construcþia acesteia: faptul cã se introduc în
corpus-ul acþiunii indicaþii scenice prin încadrarea unui
presupus regizor secund, a spectatorului înfometat ºi a
familiei locotenent-colonelului Drãgoi, ceea ce contribuie
la o privire de culise a acþiunii, un fel de adaptare la specia
dramaticã a povestirii în ramã. Acest personaj
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necesar oglindirii de sine, pierzându-ºi astfel identitatea
ºi apartenenþa la ordinea socialã. Aceastã cãsnicie nu
mai reprezintã decât o unire acidentalã a douã singurãtãþi,
o condamnare la un supliciu, un fel de penitenþã pe care
destinul o aplicã omului care, pentru o clipã a avut
nesocotinþa de a se crede fericit, posesor al absolutului
ºi deþinãtor al cheilor cunoaºterii.
Însã, odatã cu Inefabil, se pãtrunde într-un alt univers
ontologic ce surprinde, de aceastã datã, omul în cãutarea
febrilã ºi palpitantã a sufletului pereche, a iubirii ca energie
modelatoare a universului ºi ca notã definitorie care asigurã
armonia, reiterând muzica sferelor. Personajele centrale
ale naraþiunii sunt angrenate într-un fermecãtor joc al
seducþiei presãrat cu orgolii, principii ºi lupte îndârjite
purtate în spatele privirilor complice ºi al jocurilor de
cuvinte.
Pe de o parte avem conturatã imaginea unui student
rebel, îndrãgostit de profesoara de la seminarul de
miercurea dimineaþa, jinduind cu o ingenuitate molipsitoare la reîntregirea armoniei cuplului androginic generator de inspiraþie; iar la celãlalt pol se aflã profesoara tânãrã,
mãcinatã de drama însingurãrii într-o lume a perechilor –
pânã ºi lacrimile sunt gemene – ce râvneºte la compania
alintãtoare a bãrbatului-idee. Acest joc de roluri reprezentat
de imaginea lumii ca teatru e unul alert, fiecare fiind
conºtient de sentimentele ºi gândurile celuilalt, ei
supunându-se doar convenþiilor sociale, prefãcându-se
ºi ascunzându-se în spatele stereotipiei behaviorale care
ar putea condamna o relaþie dintre o profesoarã ºi
studentul ei.
Iubirea e ridicatã, aici, la rangul de forþã modelatoare,
de formã de comunicare interumanã – e ºi cazul unor
expresii folosite de ambele personaje cu acel straniu
sentiment al deja-vù: „ªi declanºã ºtergãtoarele pe
parbrizul multisferic acum, aduce cu o pânzã a acelei
tendinþe din arta plasticã impresionistã, parcã pointilistã
se numea.”4, „Îmi dezbrac maºinal paltonul, mã descalþ,
îmi dau jos ochelarii complet inutili, parcã ar fi douã tablouri
pointiliste, oare unde am mai auzit despre curentul
pointilist?”5 –, criteriu de cunoaºtere, de „citire” a sufletului
pereche dar ºi modalitate de epuizare a trãirilor umane,
de reducere a acþiunilor sale la o stare de nemiºcare
melancolicã: „În aºteptarea timpului regãsit...”6 La celãlat
capãt se aflã raþiunea care ucide fericirea, dezgoleºte
adevãrul ºi neutralizeazã farmecul ºi magia iubirii. Acest
student la litere are, de altfel, o definiþie foarte clarã a
dragostei adevãrate, el iubeºte nu persoana în sine ci
absolutul pe care îl regãseºte în conformaþia emoþionalã
a acesteia. Umbrela apare aici ca metaforã a iubirii
împãrtãºite, capabilã de a recompune cuplul androginic
ºi de a acþiona ca un scut de protecþie împotriva profanului
ºi a agenþilor destructivi ce þin de mundan.
O altã dimensiune a cunoaºterii de sine ºi deopotrivã
a celuilalt este tãcerea care, spre deosebire de Lucian
Blaga, la care aceasta e o modalitate de izolare, un refuz
de livrare cãtre ceilalþi, aici are o altã valenþã: aceea de
canal superior de comunicare a Sinelui, tãcerea dintre
îndrãgostiþi fiind sinonimã cu gãsirea unui alt tip de limbaj,
mult mai profund ºi elementar, un canal de schimb a douã
entitãþi care se apropie atât de mult încât ajung sã se
confunde una cu cealaltã. Secvenþa: „Mi-e dor de tine.
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Þie nu þi-e dor de tine?”7 face apel la cunoaºterea de sine
prin dimensiunea pe care ne-o dã oglindirea în ochii
celuilalt. Aceste singurãtãþi ale îndrãgostiþilor situaþi de
convenþiile sociale pe paliere diferite converg spre o
înãlþare prin contopire, un acord tacit ºi cu atât mai
încântãtor a douã personalitãþi ce þintesc spre un ideal
comun.
Minunile, care rezidã în lucrurile simple ale vieþii, sunt
parte integrantã a acestei poveºti de dragoste puþin altfel,
atât prin perspectiva narativã care se schimbã într-un
ritm halucinant sondând, pe rând ºi cu o repeziciune
ameþitoare psihicul personajelor, cât ºi prin scenele
întunecate, cu note profetice petrecute în decorul unui
bar al idealiºtilor, moment în care se opereazã o scindare
a individului, o reiterare cât se poate de laicã a Trinitãþii
ca elemente disparate ale aceleiaºi personalitãþi, capabile
de autoscopie. Omul apare astfel ca sumã a întâmplãrilor,
entitate situatã la confluenþa dintre trecut ºi viitor,
prezentul revelându-se ca o linie a demarcaþiei aproape
insesizabilã. Ceea ce dã savoare acestei poveºti e poate
tocmai natura intelectualizatã a actanþilor principali, nu
avem de-a face aici cu simpli muritori, cãutãtori ai unei
Pietre Filosofale contrafãcute, ci cu douã personaje care
au întrezãrit absolutul din pricinã cã, mai înainte de toate,
au reuºit sã-ºi zãreascã postamentul pe care zac, acea
condiþie inferioarã, de fiinþe supuse legilor universului ºi
puterilor care nu þin cont de regulile teluricului.
Exact din aceastã luptã încleºtatã cu existenþa se
naºte miracolul iubirii, din meditaþiile asupra admiraþiei
estetice ºi din preocupãrile comune ale protagoniºtilor.
Contactul dintre cei doi se stabileºte prin intermediul
Logos-ului, cel mai sigur ºi mai clasic mod de comunicare
ºi de creaþie deopotrivã. Împlinirea supremã e constituitã
din armonizarea lumii ºi a universului personal, din ralierea
pe aceeaºi axã a celor douã personalitãþi-pereche, din
îngemãnarea idealurilor ºi a dorinþelor mundane care vor
deveni materia primã pentru construirea unei noi lumi.
Ca o concluzie la stilul autorului se poate observa
predilecþia pentru valorificarea temelor ºi motivelor
fundamentale ale literaturii universale, interpretarea în
cheie proprie a unor simboluri deja consacrate ºi care, la
o primã vedere, ar putea pãrea epuizate ºi acoperite sub
toate aspectele. Însã modalitatea de combinare a acestor
elemente dau textelor sale originalitatea ºi scânteia
inovatoare a improvizaþiilor aparente. Lucian Bâgiu se
vãdeºte ca un autor care experimenteazã – cu un
constructivism de o stranie maturitate – diverse tehnici
narative, plecând de la banala ºi îndelung uzitata narare
la persoana a III-a ºi mergând pânã la mixarea hipnoticã
a perspectivelor narative oferite de puncte de vedere duble;
un scriitor care se muleazã surprinzãtor de uºor diferitelor
epoci, contexte ori clase sociale reuºind sã exploateze
la maximum situaþii de suspans psihologic ºi de
introspecþie razantã.
Note:
1
Lucian-Vasile Bâgiu, Neliniºti, Bacãu. Editura Grigore
Moisil, 2006, p. 11.
2
Ibidem, p. 8.
3
Ibidem, p. 6.
4
Ibidem, p. 43.
5
Ibidem, p. 49.
6
Ibidem, p. 69.
7
Ibidem, p. 55.
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Florinel Agafiþei

CÂTEVA COMENTARII CRITICE LA „HEMATOMUL
ROªU” DE GHEORGHE MOCANU

*Gheorghe Mocanu, Hematomul roºu, Focºani, Editura
Andrew, 2008.
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comparaþie, în literatura românã avem mãcar douã
exemple la îndemânã, în acest sens, al cercetãrilor,
studierilor de facturã psihologicã: Camil Petrescu ºi
Hortensia Papadat-Bengescu.
Cu alte cuvinte, autorul merge pe cãi deschise,
originalitatea lui constând, însã, în evocarea timpului
desfãºurãrii acþiunii, farmecului povestirii – deºi aceasta
scoate în evidenþã secvenþe pe care nu þi-ai fi dorit sã le
trãieºti; insinuarea în viaþa lui Velniceanu, trãirea împreunã
cu el ºi traversarea tuturor momentelor nefaste, dialogul
bine susþinut al personajelor, viu, introducerea naturii atunci
când trebuie, în derularea acþiunii, fac din roman o reuºitã.
Totuºi, dincolo de viaþa personajului Velniceanu, cu toate
suiºurile ºi mai mult coborâºurile ei, dincolo de încercarea
de creionare tip frescã a regimului comunist cu organele
sale de represiune, abãtute nu numai asupra
intelectualilor, dincolo de tragedia unei vieþi consumate
în spatele unor iluzii ºi speranþe dovedite, în final, deºarte,
nucleul central nodal al scrierii rãmâne, în opinia noastrã,
aventura conºtiinþialã a aceluiaºi personaj, dialogul cu el
însuºi în momentele de cumpãnã – suficiente în propria
sa viaþã – încercarea de cunoaºtere a sinelui în
confruntarea cu ceea ce-i scoate în cale existenþa,
zbaterea permanentã a celui care gândeºte întotdeauna
mai mult ºi mai profund decât cel din faþa lui, insul carel interogheazã ºi-l umileºte ca fiinþã umanã precum ºi
lipsa unei punþi de legãturã cu lumea în care a sperat cãºi va duce o experienþã fireascã, dar unde se trezeºte
proiectat dramatic, fãrã voia lui, forþat a-ºi derula un destin
potrivnic.
Evident, s-ar putea vorbi ºi despre un proces exterior,
acela caracteristic unui regim politic, aºa cum a fost cel
comunist, dar mai interesantã ni s-a pãrut aventura
spiritualã a lui Velniceanu, cum a fost ea descrisã de
Gheorghe Mocanu, probabil unul din singurii prozatori
contemporani vrânceni cu greutate în lumea scrisului.
Dacã aceastã carte ar fi avut ºansa rãspândirii prin
Editura Cartea Româneascã, aºa cum s-ar fi putut împlini
lucrurile la un moment dat, rezonanþa numelui prozatorului
Gheorghe Mocanu ar fi fost alta, în plan naþional; dar
niciodatã nu este prea târziu ºi pentru o astfel de
experienþã. Poate la urmãtorul manuscris, autorul nu va
mai fi presat de timp ºi va avea rãbdarea primirii unui
rãspuns favorabil din partea marilor edituri, cãci numai
aºa va putea ieºi din anonimatul caracteristic provinciei
din România de azi.
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Cu aceastã carte* autorul se ridicã mult peste scrierile
sale anterioare, publicate în volum sau în varii reviste;
calitatea prozatorului, care ºtie a povesti ºi introduce într-o
anumitã atmosferã, este receptatã uºor, fie ºi numai dacã
lecturezi o paginã, cel mult douã din Hematomul roºu. În
cazul altora, pânã sã dai de atmosfera ºi parfumul evenimentelor, faptelor, trãirilor, pe care autorii se chinuie sã le
descrie, trebuie sã lecturezi mai mult de jumãtate din
carte; nu mai spunem cã, uneori, nici la sfârºitul cãrþii nu
ai satisfacþia lectorului care a trãit o experienþã livreascã
interesantã.
Revenind însã la cartea lui Gheorghe Mocanu, iatã
ce putem afirma, fãrã a scãdea defel valoarea celor scrise:
subiectul tratat – în literatura noastrã, ca ºi în cea de
aiurea – nu este unul care sã nu mai fi fost abordat, în
anumiþi timpi istorici: zbaterea unui intelectual, fie el ºi
medic de profesie, de a reuºi într-o societate ce-l striveºte
prin toate mijloacele de care dispune, mai ales dacã
aceasta este concentraþionarã, s-a mai realizat.
Noutatea rezultã, însã, din faptul cã respectivul
intelectual, Zlateº Velniceanu, parcurge un drum invers,
pornit dintr-o societate comunistã, cãtre una potenþial
liberã, democraticã ºi capitalistã, traseu ce nu corespunde
în nici un fel clasicelor tratate de economie, istorie,
dovedindu-se a fi, pânã la urmã, un ciudat melanj/deranj,
o odisee pe care numai românii ºi-o puteau proiecta, în
felul lor original, aparte ºi consuma suis-generis.
Evenimentele postdecembriste aratã, cã nu
întotdeauna ce visãm ajunge sã se transforme ºi în
realitate, adeseori noi înºine fiind martorii coºmarului pe
care nu l-am putut detecta în vis, coºmar camuflat în
spatele unor fantome care izvorãsc ºi în viaþa lui
Velniceanu, om care se vede glisând din trecut în prezent
ºi din prezent în trecut, aproape halucinant pentru el
însuºi.
Nici experienþa puºcãriilor comuniste, în care a fost
nevoitã atâta intelectualitate sã-ºi macine sãnãtatea ºi
chiar sã-ºi piardã viaþa, nu este un subiect neabordat, în
conotaþii particulare, specifice, ca de altfel ºi plonjãrile în
psihicul abisal al oamenilor, autorul dovedind abilitãþi
remarcabile în recrearea atmosferei caracteristice fiecãrui
moment mai important, mai relevant, din derularea acþiunii
propriu-zise. Fãrã a forþa lucrurile ºi a încerca exerciþii de
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MISTICA MAMEI CA NUCLEU „EPIC”
(ÎN ANTOLOGIILE LUI C.M.S.)
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Cassian Maria Spiridon îºi structureazã poezia ca pe
o cale, aºa cum stã bine unui poet, care se doreºte
împlinit. Magda Cârneci se delimita cu artã, pe aceastã
formulã aproape daoeistã, în „cuvântul”/ poetica volumului
sãu antologic, publicat la Paralela 45.
Existenþa a trei antologii lirice semnate ºi de Cassian
Maria Spiridon dau seamã tot de un crez asumat. A
rotunji, dupã multe volume de poezie, trei selecþii,
înseamnã construcþie, o poieticã, prin urmare. Interesant
este titlul, reluat de la primul sãu volum, Pornind de la
zero, al antologiei editate la Cartea Româneascã în 2000,
colecþia Hyperion, între numele unor Ioan Es. Pop, Traian
T. Coºovei, Iolanda Malamen, Aura Christi, Angela
Marinescu.
Fie cã se numeºte Pornind de la zero, fie Aries (a
doua selecþie), Între douã lumi (o alta), autocanonizarea
indicã un traseu existenþial, în fond.
Începutul continuu, conþinut de titlul primei antologii,
este în-locuit cu unul încãrcat de semnificaþii mitice, în
Aries, de pildã. Toate marcheazã patima autorului de a
trãi întru poezie, cât ºi iniþierea celui care o slujeºte ca
pe o divinitate. Existã, în parcursul liric al poetului Cassian
Maria Spiridon, un „zero” constant, acea reluare, polizare
continuã a temelor, motivelor, expresiei poetice. Nu este
deloc întâmplãtor, prin urmare, indicele „pornind de la
zero”.
Poezia, din 1985 pânã la 2004, dã seamã de crezul
poetic întrucât nimic nu tulburã ca viaþa; sunt constante
pildele, sapienþialul, notarea adiþionalã de stãri ºi formule
grave. Poetul se re/ prezintã oficiant orfic. Cãderile în
istorie, scenele discursivitãþii, locurilor noastre comune,
sunt tot iniþiatice, „mistere”, profanul se transformã în
clipa notãrii. De unde ºi tonul egal, ºoptitor, uneori fad.
Un spirit moderat ºi reflexiv struneºte marile teme poetice.
Thanatosul se aflã în chiar prezentul cenuºiu, mecanic.
Se detaºeazã fragmente de real ºi actanþi agonici, tuºele
bacoviene sunt la vedere: „Cazi în liniºte peste mormânt”.
Aceeaºi „moarte treptatã” intrã în scenariul „de searã”
cum un copil divin, cãzut în profan, îºi circumscrie mama
unei singurãtãþi ºi singularitãþi exibate. Aceastã figurã a
Mamei cu pruncul este nucleul tare al liricii lui Cassian
Maria Spiridon. Mama este proiectatã în opoziþie cu tatãl,
profan. Din aceastã rupturã ies poemele cele mai vii, mai
trãite. Epicul care se strecoarã în aria maternitãþii reface
o accedere femeii în interval, cum se petrecea la
Eminescu.
De altfel, livrescul ºi textura sunt trecute mai puþin
prin jocul postmodern, ludic. Poezia, cu avataruri cu tot,
e sacrã, dupã neomoderni. Ies la suprafaþã ipostaze ale
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poetului în gamã cunoscutã: singularul, bufonul, Toma
Necredinciosul, sacrificatul, etc. Chiar poemul trece prin
scenariul rãstignirii, bufonul prin prevestiri, clovnul prin
apus, copilul divin rãtãceºte în cãutarea mamei, elegiacul
„mã-ntunec” vine dupã modelul eminescian. Un „eu” integrator poartã, însã, o mascã a oboselii, robotizãrii, dar ºi
a ecleziastului sau… Fiului.
Aserþiunea biblicã Femeie, iatã Fiul tãu! nu are cum
sã fie ascunsã, este cheia cea „epicã” dinãuntrul întregului
demers liric: „femeie/ chipul tãu mã înspãimântã/ ºi sã
nu plângi dacã sãrutul meu va fi de gheaþã/ ºi îmbrãþiºarea-mi îºi va fi doar suferinþã…ºi lasã-mã sã…”, s. n.
Starea de real este minimaliza(n)tã. Scenariul numit
þine de iluzie, de proiecþie, carnea-viaþã sunt trasate cu
tuºe închise, de infern familiar, lamentaþia stã pe un
suport - text cu ecouri livreºti. Umanitatea ajunge la „plâns”,
golire a comunicãrii, pustiirea de funcþii, un Calvar repetat,
mecanic. Ritualul biblic rãmâne pãmântesc pentru cã
scara umanã e mãsura totului, cu fundãtura „sufletului
pustiu”. Iatã un exemplu: „ septembrie/ un tulburat amurg
ºi inima/ soarele – o veche amintire (…) cadenþa
umilitoare a timpului// acolo/ înãlþat pe lemn/ e sufletul
atât cât îngãduie întunecata armonie/ pe strãzile
anotimpului/ albã te arãþi/ durerea unei despãrþiri repetate/
deschizi braþele/ pe cine pentru cât vei cuprinde cuiele
(locul lor/ rãmân neschimbate statornice (…) în durere
cum sã mã las cotropit/ aºa uman aºa biped ºi târziu…”.
Limita este trãitã cu intermitenþe. Viziunea e ultimativã:
„în lumea în care noi ne miºcãm/ aici unde totul se aflã
în absolutã miºcare/ existã ceva mai nemiºcat decât
piatra în vid/ mai gol decât vidul/ existã trupul aflat în
despãrþire de suflet”. În strãinãtatea fiinþei se atinge pânã
ºi nervul orfic: „puþin îmi mai pasã/ de frunzã/ de iarbã/
de cãrþile sfinte/ da! prea puþin ºi de mine/ de hârtia/ de
peniþa aceasta subþire”. Scenariul e dus la capãt, cu omul
ajuns „o schiloadã umbrã”. Apocalipsa „post festum” aratã
ca însãºi viaþa e lipsitã de…viaþã, dupã „ tancul sovietic
T72”.
În poezia lui Cassian Maria Spiridon poziþia centralã
rãmâne, aºadar, cea a Mamei, ridicatã la statura divinã.
Poem liminar, Glãsuirea bufonului pare solomonar,
tematizeazã constanta formulã a iniþierii, poetice, aºa
numitele „pietre de încercare”, ca spectru al liricii în întregul
ei cãlãtor. Poetul desfãºoarã solilocvii cu mistica mamei
ºi cu ipostaza isusicã în varietate. Sunt adiþionate
silogisme ºi definiþii lirice, meditaþii pe marginea condiþiei
umane, ecouri livreºti multiple. De pildã, expresionismul
conduce la viziuni ale apocalipsei mici, intime. Gãsim
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voite grupuri nominale, verbale, tuºe-haiku, un patetism
estompat, aluzii la vremuri, la automatisme, la
mecanizarea transmisã, dar poemele „interzise” ale lui
Astaloº strigau mai „munch-ian”.
Volumele sunt unitare, uneori ºi în rãcealã, datoritã
unei voci care se noteazã, pãstreazã distanþa, decupeazã
ritmul existenþei limitate, transformã „plângerea” în vers.
Numitele „arderi de tot” sunt adresãri târzii cãtre instanþa
supremã, Mama, în mediul înstrãinat, „mica poveste”,
cu nostalgii ale „îndãrãptului”. Este investigat golul,
înstrãinarea („strãinã gurã”) cam dupã Eminescu, absenþa
rostului mundan, în accent retro; unele aserþiuni traduc,
totuºi, angoasa, cu recuzita neo-expresionistã, prezentul
fixat cu aciditate în prozaisme, voite, nu încã postmoderne, automatismele trãirii ºi limbajului fiind adesea
alãturate iluminãrii. O compoziþie de constructor, de
inginerie, artisticã, face ca propriul discurs sã fie montat
pe drumul Crucii, permanentizat. Momente sacre sunt
transplantate în singurãtatea de zi cu zi a omului mo-

dern. Poetul pune o mascã elinã peste fondul tumultuos,
„pierderea eului”, alteritatea.
Sutrele unui volum se constituie ca o galerie de 7
ipostaze poetice care nu fac decit sã expliciteze multiplul
existenþial ºi liric, totodatã, în faþa limitei. Avatarurile
vor fi preumblate discursiv, reflexiv, uºor gnomic de
Cassian Maria Spiridon ºi oricare dintre antologii pune în
evidenþã aceste elemente sub stratul de carnaþie
poezeascã. Ca o concluzie, parcã, înaintea apocalipsei,
înnegririi, poetul fixeazã kitschul continuu ca lepãdare
de sacru; alter-ul se prezintã, astfel, nu întâmplãtor, rãtãcit,
ca într-un psalm arghezian: „bolnav/ galben þepos”.
De fapt, pe fondul misticei Mamei, se scriu psalmi
ascunºi, distincþi. Vizibilul scenariu isusic, stãrile duale,
grafia segmentatã, singurãtãþile reluate dau seama de
condiþia rãtãcitã a omului recent. Supra-veghetorul se
doreºte, însã, poet supra-vieþuitor. Unul aflat pe cale.
Rãmâne ca situarea sã fie validatã cu alteri ºi ingrediente
cu tot.

Cornel Galben

O CARTE NEACADEMICÃ DESPRE
ACADEMICIENII BACÃULUI

* Liviu Mãrghitan ºi Ioan Mitrea, Membrii Academiei
Române din judeþul Bacãu, Editura Vicovia, Bacãu, 2008.
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în ultima vreme, adevãratele modele, capabile sã le
lumineze calea ºi care „dau consistenþã cãrþii noastre de
vizitã pe care o prezentãm lumii europene ºi nu numai”.
Pornind la drum, cercetãtorii trecutului ºi prezentului
academic au optat pentru acei membri ai Academiei
Române care «sunt bãcãuani prin locul naºterii, sau sunt
„fii adoptivi” ai Bacãului, fie prin ascendenþa lor, fie cã ºiau legat numele de aceste plaiuri frumoase ale „blândei
ºi melancolicei Moldovei (!), prin activitatea lor ºi prin
faptul cã îºi dorm somnul de veci în pãmântul plaiurilor
bãcãuane.»
În baza acestor criterii, ei au descoperit „27 de
bãcãuani care au fãcut parte, ºi unul doar mai este în
viaþã (!!), din cel mai înalt for ºtiinþific al þãrii”, dintre care
„14 provin din mediul urban, iar 13 din mediul rural”, 23
sunt „academicienii originari din judeþul Bacãu”, iar ceilalþi
4, „adoptivi”. În rândul acestora din urmã sunt nominalizaþi
Ion Ionescu de la Brad ºi fratele sãu, Nicolae, care „îºi
dorm somnul de veci în pãmântul bãcãuan”, George Emil
Palade, singurul român laureat al Premiului Nobel, ºi Ion
Popescu-Zeletin, ambii cu „ascendenþã bãcãuanã”.
Citind cu atenþie numele incluse în sumar, orice
bãcãuan de bunã credinþã îºi dã imediat seama cã
eºafodajul demonstraþiei se nãruie din start, întrucât
tandemul arãdeano-bãcãuan nu-ºi respectã în totalitate
propriile criterii, lãsând pe dinafarã alþi ºapte academicieni
bãcãuani ºi, forþând un pic lucrurile, am putea zice chiar
PRO

Fascinat de personalitãþi, am parcurs volumul Membrii
Academiei Române din judeþul Bacãu de Liviu Mãrghitan
ºi Ioan Mitrea cu realã curiozitate, dornic sã aflu noutãþi
despre academicienii bãcãuani, a cãror activitate o fiºez,
la rându-mi, de trei decenii, câþiva dintre ei gãsindu-ºi
deja locul în cele dintâi volume dedicate oamenilor de
seamã ai zonei.
Cum aflãm din primul paragraf al postfeþei cãrþii*
apãrute la Editura Vicovia, autorii au pornit de la ferma
convingere cã o astfel de lucrare este absolut necesarã,
cu atât mai mult cu cât, în pofida apariþiei în ultimii ani a
unor instrumente similare de lucru, puþini bãcãuani cunosc
numele oamenilor de seamã care au strãlucit în cultura
naþionalã ºi mult mai puþini sunt în stare sã numeascã
academicienii iviþi în actualul areal al judeþului. O
dovedesc atât sondajele ilustrate în paginile cãrþii, cât ºi
eºecul unei iniþiative care a tocat câteva miliarde din
bugetul comunitãþii pentru a pune pe tapet „13 legende
pentru Bacãu”, ierarhizate dupã criterii ce nu þin decât în
micã mãsurã cont de valoarea operei.
Iniþiativa celor doi istorici vine, aºadar, sã completeze
un gol resimþit nu doar de cercetãtori ºi are în primul rând
menirea de a oferi îndeosebi tineretului, tot mai debusolat
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opt! Situaþie cu atât mai surprinzãtoare cu cât unul din
coautori, Liviu Mãrghitan, este „membru titular al Diviziei
Istoria ªtiinþei a Academiei Române”, putând intra cu
uºurinþã în posesia listei cu academicieni, listã care, în
treacãt fie spus, o poate gãsi oricine, dând click pe site-ul
înaltului for.
Se vede însã cã autorii ori n-au consultat-o, ori au
citit pe sãrite bibliografia selectivã indicatã la finalul
volumului. Parcurgând aceste surse, ei ar fi aflat cu
uºurinþã cã între academicienii bãcãuani se mai numãrã
scriitorul Jean Bart (Eugen P. Botez), membru corespondent (1922), actorul Radu Beligan, membru de onoare
(2004), magistratul Gheorghe Buzdugan, membru de
onoare (1929), compozitorii George Enescu, membru titular (1932) ºi Mihail Jora, aºijderea (1955), criticii ºi istoricii
literari Garabet Ibrãileanu ºi Alexandru Piru, ambii membri
post mortem (1948, respectiv, 2006). Deºi nu a fost decât
un an bãcãuan, activând ca muzeograf la Muzeul de
Istorie, celor enumeraþi li s-ar putea adãuga istoricul
Alexandru Zub. El a rãmas în continuare ataºat de Bacãu,
recompensând prin prezenþa la manifestãrile ºtiinþifice
bãcãuane gestul concitadinilor noºtri, care i-au întins o
mânã de ajutor exact atunci când avea mai multã nevoie.
Sunt, aºadar, încã doi „originari”, unul cu „ascendenþã
bãcãuanã” ºi patru (cinci) „adoptivi”, dintre care, slavã
Domnului, Maestrul Radu Beligan e încã în viaþã, cum
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era, la momentul apariþiei volumului ºi George Emil
Palade, adicã nu unul (Solomon Marcus, cel vizat de
autori), ci trei (patru, dacã, bineînþeles, îl „adoptãm” ºi pe
Al. Zub)! Contrariantã pentru unii va fi, probabil, prezenþa
lui Jean Bart (n. 28 noiembrie 1877, Burdujeni, judeþul
Botoºani - d. 12 mai 1933, Bucureºti) în aceastã
enumerare, însã cunoscutul marinar ºi scriitor este fiul
generalului Panait Botez (1836-1918), înflãcãratul unionist nãscut la Bacãu, ºi a declarat el însuºi cã leagãnul
familiei sale se aflã la Târgu Ocna, acolo unde a ºi
copilãrit, aspect consemnat ºi de Corneliu Stoica în
Enciclopedia dedicatã Vãii Trotuºului. Cât îl priveºte pe
regentul Gheorghe Buzdugan, nume mai puþin vehiculat
în media bãcãuanã, el îºi doarme „somnul de veci” la
conacul sãu din comuna Faraoani, loc unde s-au scris
câteva pagini ale istoriei noastre contemporane, lucru
ilustrat ºi de „Enciclopedia judeþului Bacãu”, criticatã aspru
de autori tocmai pentru cã nu a dat locul cuvenit ºi
academicienilor.
Din pãcate, cele semnalate nu sunt singurele carenþe
ale acestui volum, altfel necesar ºi util, cititorul avizat
fiind vãdit deranjat de suficiente alte neîmpliniri pentru
ca entuziasmul de început sã se diminueze pe parcursul
lecturii paginilor, în multe privinþe neglijent redactate, cu
„A fost unul dintre
fraze uneori alambicate ºi ilariante („A
primii medici – Emanoil Riegler, n.m. – din þarã care
s-a preocupat de studierea ºi aprofundarea cunoºtinþelor privind originea, proprietãþile, compoziþia ºi
mai cu seamã evaluarea efectelor în vindecarea
maladiei pentru care se aplicã tratamentul cu
medicaþia corespunzãtoare.” – p. 49; „T
oate aceste
„Toate
veritabile premiere în cercetãrile de ªtiinþe Naturale
efectuate la Cluj, investigaþii ºtiinþifice în care savantul
zoolog care pornit în viaþã din comuna bãcãuanã
Pârgãreºti a ajuns pe foarte înalte trepte ale
consacrãrii profesionale V
asile Radu, unul dintre
Vasile
factorii modernizatori ai învãþãmântului universitar
românesc din a doua jumãtate a secolului al XX-lea,
activitatea ºtiinþificã de la Faculatea de ªtiinþe Naturale a Universitãþii „V
„V.. Babeº” din Cluj a fost apreciatã
în mod special de Academie.” – p. 117, etc.), cu o
ca cei,
punctuaþie aiuritoare ºi cacofonii stânjenitoare (ca
ca cele, ca cercetãtor
cercetãtor,, ca cititorii, bibliotecã care,
politicã care
care), cu dezacorduri la fel de supãrãtoare, cu
inconstanþe în folosirea timpului verbelor ºi înºiruirea ar
putea continua.
Abuzul de note în interiorul frazei ºi de adunãri ºi
scãderi inutile le joacã nu de puþine ori feste, inginerului
Constantin Avram (n. 19 februarie 1911), de pildã,
scurtându-i viaþa cu un an prin afirmaþia potrivit cãreia
acesta ºi-a sfârºit „existenþa pãmânteanã la vârsta de
75 de ani ºi o zi, la 20 februarie 1987”, iar rabinului
Alexandru ªafran (n. 12 septembrie 1911), cu peste trei
luni („La etatea de 94 ani ºi ºapte luni a încetat din viaþã,
la Geneva, în data de 28 iulie, anul 2006”).
Acordând atenþie unor aspecte nerelevante, cei doi
arheologi care fac „sãpãturi” în biografia ºi opera
academicienilor despre care scriu uitã sau nu aduc în
prim-plan lucruri importante, pe care orice operã de
popularizare, aºa cum îºi considerã ei cartea, ar trebui
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naºtere al lui Ichihil Mechil Roler existã! Cum existã,
printre rânduri, ºi tendinþa uluitoare de a-l reabilita (Dacã
pentru punerea în practicã a acelor directive nu ar fi fost
Mihail Roller, situaþia generalã ar fi fost aceeaºi, gãsinduse o altã persoanã care sã ducã la îndeplinire cele hotãrâte
ºi impuse guvernelor din þãrile satelite U.R.S.S.-ului. Lui
Mihai Roller i se poate reproºa zelul sãu excesiv în
aplicarea noii orientãri politico-ideologice, nicidecum faptul
cã el ar fi fost „creierul” în România a introducerii
istoriografiei materialist-dialectice. – p. 129).
Extrapolând, am putea afirma, la rându-ne, cã dacã
nu ar fi fost Liviu Mãrghitan ºi Ioan Mitrea, o carte despre
academicienii bãcãuani tot s-ar fi scris. „Autorii acestei
lucrãri modeste, bazatã pe datele publicate ºi verificate
despre viaþa ºi realizãrile ºtiinþifice ale membrilor bãcãuani
ai Academiei Române” ºi-au luat, tocmai de aceea,
mãsuri de precauþie, amintindu-ne cuvintele hâtrului
humuleºtean („Multe prostii ai fi cetit de când eºti.
Ceteºte, rogu-te, ºi ceste ºi, unde-i vede cã nu-þi vin la
socotealã, ie pana în mânã ºi dã ºi tu altceva mai bun la
ivealã, cãci eu atâta m-am priceput ºi atâta am fãcut”) ºi
conchizând, pe ruta Bacãu-Arad, la 4 aprilie 2008: „Da,
noi atâta ne-am priceput ºi atâta am scris.”
Cu lecþia învãþatã, am luat act de provocare ºi,
însufleþit de impecabilul discurs de recepþie al istoricului
Vasile Pârvan, inclus în singura anexã, plasatã la mijlocul
volumului, le promit, cât de curând, o replicã! Fãrã
rezumate în englezã ºi francezã!
PRO

sã le conþinã. La Vasile Alecsandri, ca sã începem cu
primul academician nãscut în Bacãu, inclus în funcþie de
data naºterii în sumar, este eludatã în totalitate activitatea
de dramaturg, iar în ceea ce priveºte poetul ºi prozatorul
sunt amintite doar câteva poezii ºi scrieri în prozã, dar
nici unul din titlurile volumelor care îi definesc opera.
Profilul scriitorului debuteazã, în plus, cu douã
neadevãruri, poetul neavând cum sã-ºi înceapã
ºcolaritatea în localitatea de baºtinã, din moment ce toatã
familia s-a mutat, în 1822, la Iaºi, tot aºa cum Bacãul nu
poate fi „târgul natal al copiilor familiei Alecsandri”, de
vreme ce Iancu a vãzut lumina zilei în noua reºedinþã, în
1826.
O altã informaþie deformatã este cea din profilul
dedicat geologului Miltiade Filipescu, de unde aflãm cã
în þarã existau „în acei ani” (1953-1971, n.m.), doar trei
universitãþi: Bucureºti, Cluj ºi Iaºi. Or, Universitatea
Craiova funcþiona încã din 1947, Universitatea de Vest
din Timiºoara, din 1962, iar Universitatea din Braºov îºi
începuse, la rându-i, activitatea în 1971.
La fel de hazardatã e ºi referirea la apartenenþa
matematicianului ºi astronomului Constantin Drâmbã la
Uniunea Astronomicã Internaþionalã, catalogat ca „unicul
român” membru al prestigiosului for. Or, ca sã folosim o
expresie uzitatã de autori, nici de data aceasta nu au
„fost pe fazã”, întrucât alt membru al Academiei Române,
Nicolae Donici (1875-1957), considerat a fi primul
astrofizician român, s-a numãrat printre cei ce au pus
bazele instituþiei în cauzã, în calitatea sa de membru
fondator al Uniunii Astronomice Internaþionale.
Luându-ne dupã datele furnizate în fiºa matematicianului Solomon Marcus, vom constata un veritabil
fenomen paranormal: profesorul acestuia, „Neculai Raclis
(pe nume real Rodolphe Tuhai – 1986-?) de la ªcoala
Politehnicã din Bucureºti”, nici nu se nãscuse când
bãcãuanul nostru era student (1945-1950)! Gafe în serie,
întrucât numele nepocit al dascãlului era Rudolphe
Niculai Racliº (1896-1966) ºi se nãscuse cu 110 ani
înainte! Nici vorbã de Tuhai, care nu poate fi decât în
mintea fantezistã a biografilor de ocazie ºi, eventual, în
cea a profesoarei Elisabeta Mitrea, cãreia i se aduce un
„gând de recunoºtinþã” pentru faptul cã, „printr-o lecturã
atentã, a asigurat, sperãm, o mai mare acurateþe textului
tipãrit”. Acurateþe de care, vorba lor predilectã, „de îndatã
dupã” ce aþi citit, fie ºi numai aceste exemple, v-aþi
convins.
„Deoarece deja” v-am furnizat câteva motive de
reflecþie înainte de a porni la lecturã, vã sfãtuim sã fiþi
atenþi ºi la nenumãratele greºeli de corecturã ºi în special la paginile 90-92, care repetã, de la primul alineat, în
integralitate, paginile 88-89 din portretul consacrat
„finarciarul”(ui) Mircea Cancicov. „Mixtura” începe de la
finalul rândului al patrulea, cu o nouã frazã… inteligibilã:
„Avocaþi, a avut un atú serios pentru a debuta în viaþa
politicã.”
„Originalitatea” autorilor o regãsim însã ºi în alte
secvenþe, ºocantã mai ales în cea consacratã „istoricului”
Mihail Roller, cu care, iatã, graþie probitãþii lor ºtiinþifice,
ne-am procopsit, neavând de acum nicio ºansã de a mai
demonstra cã nu s-a nãscut la Buhuºi. Certificatul de
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Ion Mazilu-Crângaºu

TABLETE DE DUMINICÃ DE MIRCEA DINUTZ

Spirit lucid ºi perspicace, dl. Mircea Dinutz ne oferã
în volumul Tablete de duminicã * câteva incizii în
flegmoanele vieþii sociale din România de dupã „marea
revoluþie” din dec.’89 a veacului trecut, în principal pe
aderenþele acestora pe dimensiunea culturii
Profesor de limba ºi literatura românã al Colegiului
Naþional Unirea (Focºani) ºi redactor-ºef al prestigioasei
publicaþii „Pro Saeculum”, dl. Mircea Dinutz, prin noua
sa lucrare, probeazã teoria eminescianã, cã, fãrã
cunoaºterea trecutului, nu poate fi perceput viitorul, teorie
cunoscutã de secole ºi, dacã amintim doar câteva nume
(„Ancient without modern is a stumbling block, modern
without ancient is a foolishness utter and irremadiable”,
respectiv: vechiul lipsit de modern este o pierdere,
modernul lipsit de vechi este o nerozie totalã ºi iremediabilã, spune George Saintsbury, 1845-1933, filozof al
artei, istoric ºi critic literar englez ori personalitãþi ca:
Lessing, Paul Valéry, Titu Maiorescu º.a. sperãm sã
aducem un plus de contribuþie la demonstraþie.
Totuºi, oameni de carura dlui Mircea Dinutz intrã în
colizi-une cu teoriile Globalismului, cu poncifele aruncate
pe piaþã de acest nou internaþionalism, schele fragile de
susþinere a unui viitor (început, deja...) sistem brutal de
amalgamare a culturilor, fãrã a se þine seama de origini ºi
originalitate, repercusiunilor acesteia/acestora, ivindu-ºi
lujerii, în primul rând, în psihologia tineretului, ºi nu numai.
Ofensiva luatã de câþiva „spiritus rector” din România,
prin marginalizarea unor Eminescu, Coºbuc, Slavici,
Goga º.a. din manualele de resort, vehemenþa cu care
un H. R. Patapievici (& Co.) îºi azvârle zoaiele urii peste
cultura româneascã, cultura realã în miezul cãreia
vegheazã spiritul tutelar al lui Mihai Eminescu (N. Iorga
îl scria Mihail...
Mihail...), ca ºi capitalismul vulgar ºi, nu rareori,
criminal, determinã tânãrul elev sã-ºi spunã: (citez din
carte) „Gigi Becali a ajuns bogat fãrã sã aibã bagajul minim
de cunoºtinþe generale...”, observaþie, în fond, pertinentã,
care îmi aduce aminte de tragica exprimare a regretatului
Octavian Paler: „Becalizarea României!” – cu un succes
nescontat.
Fost student al unor (foºti) mari profesori, dl Mircea
Dinutz continuã linia unicã, logicã ºi moralã a acestora,
în procesul analitic al faptelor ºi evenimentelor culturale
derivate, evident din social.
Pedagogia cu precãdere, ca ºi Educaþia, în general
sunt radiografiate, iar tumorile sunt bine interpretate,

autorul neavând timiditatea de a propune ºi posologia de
rigoare.
Cartea, densã ºi plinã de culoare, cu un limbaj bine
orhestrat în raport cu tematica oferitã cu largã generozitate de epoca înfloritorului capitalism: homo homini
lupus, este deschisã oricãrui spirit, de la adolescenþã
pânã la senectute.
Focalizarea volumului pe problemele enumerate mai
sus, este evidenþiatã pregnant mai ales în micile eseuri
(autorul fiind de fapt un eseist) ca: „Intelectualul în/din
provincie”; „Învãþãturile lui Nea Goe Basarab cãtre fiul
sãu Nãstãsie”; „Oamenii pãmântului ºi Uniunea Europeanã”; „Spaimele noastre de toate zilele”; „Lecturi
obligatorii” º.a., eseuri revela-torii în ceea ce priveºte
mizeria luxului, turpitudinea modelor ºi modelelor, etc.
etc.
Iatã cã indignarea creeazã nu numai versul –
indignatio facit versum - ci ºi verticalitatea profesorului,
criticului ºi istoricului literar, creator sui generis, Mircea
Dinutz.
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*
Mircea Dinutz, Tablete de duminicã, Focºani, Editura
Pallas, 2008.
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Gheorghe Postelnicu

CÂTE CEVA DESPRE: „GLORIA
LOCALÃ” (ANTOLOGIE)

*MARIN IFRIM, Gloria localã (volum antologic), Buzãu,
2007.
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roman de moravuri. Cuvintele au sinceritatea ºi claritatea
omului care ºtie ce spune, care nu are nimic de ascuns,
care, fiind sincer, nu are ce pierde. Poate cã cel mai
bine, poetul se defineºte în „Simetrii oscilante” : „Eu stau
aici / aºa aratã liniºtea vie / scriu cu scrumul / rãscolit de
furnici / eu stau aici / visând într-o nucã / simetrii oscilante
/ rãscolind în secunde / pe buza unei prãpãstii / încã un
vers ºi încã unul”. Arta este „semnul fiarei”, „neregula
faptului divers”, artiºtii sunt „centimetrii lui Dumnezeu”,
poezia este „Un soare mic / ieºind dimineaþa tremurând /
dintr-o gaurã de ºarpe”. Hrana preferatã a versurilor o
constituie degetul, amprenta, fereastra, celuloza,
biblioteca, adicã elemente materiale pe care le opune
imponderabilului printr-o gamã fascinantã de gesticulaþii
ºi de acrobaþii lexicale în care cuvintele sunt supuse unei
probe severe de selecþie naturalã.
Titlul volumului „Suprafaþa lucrurilor” (2004) e fãcut
sã înºele. Se mizeazã pe o asociere obiºnuitã de cuvinte
pentru a ascunde izbucnirile patetice ºi capacitatea
neopritã de plasticizare a trãirilor. Fiecare piesã are cel
puþin un grãunte de frumos ºi de inedit poetic. Poetul
PRO

Cu poemele lui Marin Ifrim* trãiesc ceea ce se cheamã
un sentiment sãrbãtoresc al lecturii. Mã încântã faptul
cã ºi-a construit o carierã literarã autenticã, atingând cu
fiecare volum noi performanþe stilistice care au fãurit un
parcurs fãrã denivelãri, la cota înaltã a unui platou alpin.
Autorul a înaintat în literatura românã energic ºi inteligent,
ca un alpinist înzestrat nu numai cu muºchi, ci ºi cu har.
Piesele din „Gloria localã”, volum antologic apãrut în anul
2007, aratã cã a schimbat de la debutul din 1986 semnul
matematic – frenezia – care îl îndemna spre consumarea
triumfãtoare de sine. Acum el împinge în prim-plan
decepþia vieþii ºi eºecul artei, punând la cale de fiecare
datã un mic spectacol pentru intimidarea solemnitãþii.
Deficitul de împlinire prin creaþie are, în acest fel, proiecþii
patetice ºi aspiraþiile rãmân mereu fãrã rãspuns. În 1990,
când era încã socotit copilul teribil al poeziei buzoiene,
Marin Ifrim se legitima ca un baconskian îndrãgostit de
nostalgii ºi viziuni solipsiste arcuite frumos spre sat ºi
oraº. „Port toatã pãdurea pe umãr / strãzile oraºului / ºi
culoarea curgãtoare a câmpiei / Sunt Sisif leneºul / cel
care n-a urcat niciodatã soarele / pânã la amiazã”.
Versurile acestei perioade se caracterizeazã printr-un
adjectivism bine temperat.
„Alfabet de tranziþie” (1995) este o reflecþie amarã
asupra condiþiei umane : „spune ce vrei ºi fã ce vrei /
oricum þi se poate întâmpla orice / sau nimic atât de rar
ca normalul / cine ar putea fi neinspiratul care / sã poatã
trãi în locul tãu aici / ºi nicãieri ºi oriunde ?” ( „Aici e
bezna. 11”). Stanþele au o tãieturã fericitã, poetul nu mai
e pus pe harþã, e preocupat doar de procesul sublimãrii.
Construcþiile sintactice se leagã frumos, ideea are
cursivitate. Sufletul acestui inadaptabil în care se trezeºte
când ºi când copilul, e locul unde s-a cuibãrit un porumbel.
Scala liricã e foarte întinsã, pentru cã Marin Ifrim face
poezie cu diverse noþiuni din cotidian, ºi „din prostealã”.
În acest fel versurile îºi trag seva din subiectivitatea cea
mai declaratã, din „durerea orei din mijlocul secundei”.
Recunoaºte cã nu poate evita efemerul, deoarece „totul
e de împuºcat”. Nu vrea sã facã drumul întors ºi sã punã
piedicã percepþiei sale, fiindcã „eu sunt gura cuvintelor /
locul în care tãcerea / e ostaticã” („Semne. IV”), spiritul,
muºchii sunt încordaþi în cãutarea unui sprijin : „Sunt
atâtea posibilitãþi de a urni / munþii din loc”.
Volumul „Fotografii cu cântec” (2001) se citeºte ca un
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declanºeazã descãrcãrile electrice înainte de a ºti cum
sã le opreascã ºi, la fel ca în „Curentul marin” (1995),
electrocuteazã lexicul, morfologia ºi sintaxa cu o cruzime
pe care o recunoaºte: „ni se spune sã pictãm ceva ce nu
existã / ceva ce nu ºtim fãrã pensule fãrã pânzã / fãrã
culori fãrã mâini fãrã cuvinte” („Acuarelã”). În spatele
cuvintelor, sentimentele sunt delicate, parcã patinând pe
o gheaþã subþire. Adesea exceleazã în filigran ºi în
aforism: „cum faci tu în mintea ta / drag ºi scump / ºi
irepetabil cititor / de mã aduci în faþa / acestor cuvinte /
ca în faþa unui pluton / de respiraþie sãptãmânalã” („Jurnal
între zile”).
Triumful „curentului marin” îl constituie volumul „Fiecare
cuvânt pentru Nicolae Pogonaru” (2006). Poetul atacã
din toate poziþiile cuvintele, nu le permite sã facã simplã
figuraþie, iar rezultatul este o mitologizare a timpului ºi a
creaþiei, temele majore ale lui Marin Ifrim : „printre douã
puncte / curg frazele / gândurile / ºi nimicul // cartea
cãrþilor / e un munte / de indigo”. Acum îºi estetizeazã
imaginile mai mult, coborând asupra lor umbre grele,
existenþiale. Un „peºte înfometat” îºi înfige dinþii în

„pelteaua ultramarinã” ºi pe mãsurã ce înghite „praful
acvatic” , el capãtã „aprinse dungi albastre”.
În general e bine sã ne ferim de emoþiile altora, dar,
dacã acestea sunt sincere, trebuie scoase de pe treapta
suferinþei. Ca publicist, Marin Ifrim luptã pentru a impune
o moralã în culturã. El militeazã ºi în favoarea unei funcþii
sociale a literaturii, cu fenomenele ei vãzute ºi nevãzute.
Lupta lui este zadarnicã ? Desigur cã este în zadar, orice
scriitor ºtie asta, dar el continuã sã se afle în prima linie.
A scrie pamflete ca sã pui lucrurile la punct, e ca ºi cum
ai intra în debitul de tutun ca sã te laºi de fumat. La ce
bun sã-þi baþi capul cu etica, oricum ne ducem de râpã,
îºi spun unii. Nu trãieºti atât de mult ca sã afli dacã îi
pasã cuiva, îºi zic ceilalþi. Cu toate astea, scriitorul nu
vrea sã punã stavilã conºtiinþei, chiar dacã sorþii de
izbândã ai luptei sale nu înseamnã mai mult decât flacãra
unui bãþ de chibrit în iad.
Cu volumul sãu intitulat multialuziv „Gloria localã”,
Marin Ifrim rãstoarnã viziunea minimalizatoare despre
literatura de provincie, fãcându-mã sã vãd altfel de aici,
de pe Valea Buzãului, ierarhiile contemporane.

Adina Curta

SÂNZIANA ÎN LUMEA POVEªTILOR DE LUCIAN
BÂGIU: AªA SE NASC POVEªTILE
Aºa se nasc poveºtile. Din visele copiilor. Este ceea
ce înþelegem, printre altele, din cartea lui Lucian Bâgiu.1
O carte care a prins viaþã, dupã cum mãrturiseºte autorul
însuºi, din dorinþa de a converti plictiseala insidioasã a
rãgazului de searã într-o îndeletnicire relaxantã, amuzantã, care ºi-a trãdat însã inocenþa scopului iniþial pentru
a se afirma ca travaliu artistic propriu-zis, inspirat, creator. Poveste sau basm, termeni sinonimi în accepþia
unora2, sau poate altceva, mai mult, Sânziana în Lumea
Poveºtilor* iese din tiparele tradiþionale ale speciei ºi se
individualizeazã printr-un demers auto-controlat, oarecum
autonom, prin care textul pare sã se genereze singur pânã
la un punct, aºa cum basmul iese din gura povestitorului
aproape pe negândite. Sã nu ne hazardãm totuºi cu
presupoziþii facile ºi prea la îndemânã, textul este „lucrat”
atât stilistic, la nivelul opþiunilor lexicale ºi al microconstrucþiei, cât ºi – mai ales – structural, la nivel de
macro-construcþie.
Sânziana, personajul pe care se sprijinã întreaga
naraþiune, este o „fetiþã”. Acesta este singurul indiciu oferit
de text. Naratorul, cvasi-absent din ficþiunea pe care neo propune – chiar dacã, sporadic, ne reaminteºte cã este
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* Lucian-Vasile Bâgiu, Sânziana în Lumea Poveºtilor, Bacãu,
Editura „Grigore Moisil”, 2005.
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pe cale de a relata o poveste: „Dar noi vom purcede
înainte cu povestea noastrã…” (p. 9) - o plaseazã direct
în spaþiul prefigurat încã de pe copertã, din titlu, ºi anume
„în Lumea Poveºtilor”. Un spaþiu aparte, uºor ºi greu de
delimitat în acelaºi timp, în funcþie de perspectiva ºi de
coordonatele pe care i le recunoaºtem. În economia
textului, spaþiul în cauzã se defineºte ca unul evident
oniric:
Se fãcea cã fetiþa se trezi în patul ei din odaia
cãlduroasã, faþa fiindu-i mângâiatã de razele dimineþii…
Cãscã îndelung, se frecã la ochi ºi privi somnoroasã în
jur. Împrãºtiaþi printre faldurile plapumei se aflau ursuleþul
de pluº, precum ºi iepuraºul cu joben ºi frac.3
Din momentul trezirii, personajul-fetiþã intrã (reintrã)
în ceea ce adulþii numesc, foarte siguri de ei înºiºi, lumea
realã, o lume în care raþiunea ºi logica se doresc suverane.
Numai cã acest gen de realitate nu coincide întotdeauna
cu cea în care se miºcã ºi trãiesc copiii, cel puþin pânã
în momentul în care ceea ce la francezi apare sub
denumirea „l’âge de raison” se instaleazã încet-încet ºi
înlocuieºte „gândirea magicã” specificã vârstei mici,
primei copilãrii, cu cea raþionalã, logicã. Or, se pare cã
tocmai aceastã gândire magicã pe care au identificat-o
ºi despre care vorbesc psihologii copilãriei este rãspunzãtoare de configuraþia singularã a universului ludopoetic al
copilãriei. Înþelegem prin univers ludopoetic lumea
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deja bine angajaþi în cealaltã lume.
Cãtre castelul contelui Urechilã scria pe unul din
braþele indicatorului. Sânziana ºi Moº Martin priveau
nehotãrâþi la aceste cuvinte ivite de niciunde în drumul
lor. La stânga se putea citi pe braþul stâng. Înainte ºi
înapoi erau indicaþii de acum familiare drumeþilor.5
Rãtãcirea este exclusã în „Comitat”. Regulile
funcþioneazã impecabil, legislaþia este una bine elaboratã
ºi verificatã în timp. Îndrumãtorul („Cãluþ, duce al
Comitatului de câmpie”) apare ca din senin la momentul
cel mai potrivit pentru a-i scoate din încurcãturã pe cãlãtori
(Sânziana ºi Moº Martin ). El ºtie exact cu cine are de-a
face înainte ca „intrusa” sã facã prezentãrile, ceea ce
înseamnã cã nu este de fapt o intrusã ci o familiarã a
Lumii Poveºtilor. Participarea la „Balul de Primãvarã” al
contelui Urechilã este evenimentul la care vor lua parte
ca invitaþi de onoare. Toatã lumea a luat cunoºtinþã de
prezenþa ei ºi o aºteaptã la eveniment.
Povestea nu începe, clasic, cu „a fost odatã…”. Ceea
ce se întâmplã, se întâmplã simultan în timpul aferent
noului spaþiu ºi în prezentul nostru, al cititorilor. Un prezent
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copilului care se diferenþiazã de cea a adultului prin cel
puþin douã dimensiuni majore: jocul ca activitate specificã
copilului, ca mod al sãu de a fi în lume ºi poezia ca mod
al sãu de percepþie a lumii, a armoniei acesteia.
Revenind la încercarea de a subsuma textul unei
specii – nu cã o asemenea tentativã ar fi indispensabilã
analizei, nu mai credem de mult în virtutea valorizatoare
a catalogãrilor ºi a etichetelor – vom avansa ideea cã
avem de-a face cu un soi de basm în basm. Aducem în
sprijinul afirmaþiei de mai sus douã argumente: citatul
anterior, prin care am dorit sã ilustrãm natura oniricã a
spaþiului definit ca Lumea Poveºtilor începe, destul de
ciudat, cu un „se fãcea”…, ca ºi cum uºa care se
deschide prin aºa-zisa trezire nu duce spre lumea „realã”
– nu putem renunþa la ghilimele - ci spre o altã lume
imaginarã în care totul se aflã sub semnul lui „se fãcea”.
Ieºim aºadar dintr-o Lume a Poveºtilor pentru a intra întro alta, a altor poveºti, din moment ce tot ceea ce urmeazã
este guvernat de aceeaºi instanþã. Cu alte cuvinte, ºi în
aceastã aºa-zisã „lume realã”, consecutivã trezirii ºi
pãrãsirii spaþiului oniric, evenimentele ºi trãirile se
întâmplã tot sub zodia lui „se fãcea”. Începe deci un alt
basm…
Pe de altã parte, finalul propus de autor este unul
foarte deschis, nedeterminat, cititorul fiind lãsat sã opteze
pentru una dintre variantele oferite sau, de ce nu, sã
creeze el însuºi o alta. Totul este posibil în acest registru
narativ.
Bunicul pãrea cã face în aºa fel încât poveºtile spuse
de tata seara sã devinã realitate în fiecare dimineaþã…[…]
Sau, mai ºtii, de ce nu, poate cã întâmplãrile […]…Sau
poate tot ceea ce visa Sânziana […]Sau poate cã totul
se datora albumului de istoria artei […]…Poate chiar toate
aceste întâmplãri sã se fi petrecut cu adevãrat […]. Dupã
cum se prea poate ca, o datã ajunsã la Trecãtoare, fetiþa
sã fi reintrat în Lumea Poveºtilor, împreunã cu Lumina,
unde se mai aflã ºi acum, alãturi de toþi prietenii ei, în
cãutarea unei noi cãlãtorii…4
O oarecare ordine domneºte în aceastã Lume a
Poveºtilor. Existã chiar indicatoare care deosebesc trei
direcþii clare: „stânga”, „dreapta” ºi „înapoi”. Ce copil ar
face cale-ntoarsã odatã ajuns pe acest tãrâm râvnit?
Revenirea la punctul de plecare, care o fi fost el, se exclude din start. Aventura nu poate continua decât „la
stânga” sau „la dreapta”. Este clar cã itinerarul a mai fost
parcurs, de cine ºtie cine, din moment ce este marcat.
Altfel spus nu suntem la prima poveste, nici n-am putea
ºti vreodatã care a fost prima poveste, când ºi cui a fost
ea spusã. Aºa cã ne mulþumim cu explicaþia cã poveºtile
sunt deodatã cu copiii. De remarcat de asemenea cã
intersecþia care se iveºte imediat dupã intrarea în noul
spaþiu nu lasã posibilitatea continuãrii drumului „înainte”.
Adicã angajarea pe aceastã nouã rutã presupune o
oarecare deviere de la direcþia luatã. Nu se intrã „direct”
din lumea „realã” în Lumea Poveºtilor, trebuie acceptatã
o deviere…Alt spaþiu, alt timp, alte coordonate, alte legi,
se suprapun subtil spaþiului, timpului ºi coordonatelor
unanim acceptate ale „realului”. Dupã ce s-a pãtruns bine
în noul spaþiu, indicatoarele sunt mai generoase. De acum
se poate merge fãrã grijã ºi „înainte” deoarece suntem
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cu cafenele, ceainãrii ºi computere, care nu „a fost” ci
„este” acum. Doar cã în acest prezent au acces nelimitat
ºi cei care vin de altundeva ºi de altcândva. Astfel
povestea îºi extinde validitatea dincolo de limitele
tradiþional acceptate. Conchidem prin aceasta cã avem
de-a face cu o „poveste în poveste”, dupã cum am
încercat anterior sã demonstrãm, care pare sã dea
genului conotaþii suplimentare.
Timpul se scurge altfel, dupã un alt ritm decât cel din
lumea „realã”:
Dupã o vreme, nu îºi putu da seama cât anume sã fi
trecut, Sânziana auzi, ca prin vis
vis, un zgomot ciudat, dar
plãcut, liniºtitor, undeva în fundal.6
Spaþiul oniric, denunþat în final, este prefigurat de la
început prin intermediul comparaþiei citate. „Punerea în
abis”, ca tehnicã narativã definitorie pentru ceea ce am
numit „poveste în poveste”, funcþioneazã de-a lungul
textului cu destulã precizie. Dintr-un vis în alt vis, aceasta
pare sã fie regula narativã adoptatã de Lucian Bâgiu:
Sânziana deschise surâzând ochii. Iar uimirea ei nu
avu margini.
Se afla întinsã într-un pat strãin, înconjurat de ceva
ce pãrea a fi o cortinã din mãtase transparentã, prin care
putea distinge într-un colþ al camerei un ºemineu în care
ardeau, cuminte, câþiva butuci. […] Sânziana zâmbi
liniºtitã. Pânã la urmã nu aflaserã nici o ceainãrie, nici o
cafenea, dar se pare cã în castelul contelui Urechilã se
Cãci fetiþa nu avea nici o îndoialã,
afla destulã miere…Cãci
cumva ajunsese, alãturi de ursuleþ, pe domeniul
iepuraºului ºi…ºi atunci îºi aminti de întâlnirea cu
poneiul ºi de veºtile comunicate de acesta…7
Trecerea de la o secvenþã la alta nu se realizeazã
liniar ºi coerent (în sensul explicãrii unui eveniment prin
ceea ce îl precede) ci aleatoriu, evenimentele din lumea
Poveºtilor neavând nevoie de o continuitate strictã ºi nici
de o logicã impecabilã. Aici regulile sunt altele. Nu trebuie
sã ne putem explica tot ceea ce se întâmplã, este deajuns dacã ne mirãm ºi constatãm cã s-a întâmplat ceva.
Organul de decizie nu aplicã regula consultãrii
democratice, el rãmâne în anonimat, pânã nici autorul
nu-l cunoaºte prea bine. El „ghiceºte” ce se întâmplã în
continuare ºi ne spune ºi nouã. Nici memoria nu este
prea grozavã în aceastã lume, Sânziana nu ºtie
întotdeauna exact de ce ºi cum au mai evoluat lucrurile
de la un episod la altul.
În acea searã Sânziana nu apucã sã spunã mare lucru
ºi nici nu îºi putea aminti foarte exact ce se întâmplã ºi
pe cine sau mai precis pe câþi cunoscu.8
Toate se întâmplã, în aceastã poveste, ca ºi în
poveºtile cunoscute deja dintr-o altã lume a poveºtilor.
Cãci „lumea poveºtilor” în care a intrat Sânziana îºi are
la rândul sãu poveºtile sale, poveºtile Lumii Poveºtilor.
Într-un cuvânt, era o harababurã ca în poveºti, în care
fiecare voia sã spunã sau sã înfãptuiascã ceva, fãrã a
ºti niciunul exact ce anume ºi cum.9
Un nou argument, dacã mai era necesar, în favoarea
„poveºtii în poveste”.
Personajul principal, Sânziana, este în permanenþã
conºtient de faptul cã se aflã „altundeva” ºi cã trãieºte o
aventurã. O aventurã agreabilã ºi palpitantã într-o lume
care funcþioneazã impecabil, ceea ce o face sã se întrebe
asupra rostului prezenþei sale acolo. Surprinzãtoare ºi
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impresionante în acelaºi timp, evenimentele curg ca
expresie a unei voinþe necunoscute dar ferme, care pare
sã dirijeze totul înspre rezolvarea finalã a necunoscutelor
de moment.
Sânziana se întrebã care va fi fost rolul ei în Lumea
Poveºtilor, cãci lucrurile pãreau a merge toate de la sine.10
Rostul se clarificã atunci când înþelege cã tãrâmul pe
care se afla a fost „blestemat sã vieþuiascã în noapte,
pânã la revenirea luminii”. Astfel, readucerea luminii în
comitat devine þelul comun al tuturor personajelor, cãrora
li se alãturã un voinic dintr-o altã lume a poveºtilor, cãci
lumile poveºtilor se au bine între ele. Povestitorul îºi reia
din când în când postul de scenarist ºi regizor oferind
cititorului o perspectivã de lecturã din exteriorul textului
generat de acþiunile personajelor.
Departe, departe, în Lumea Poveºtilor, pe Râul fãrã
Nume, pitici, pisici, ponei, vulturi, bufniþe, un iepuraº, un
ursuleþ, un licurici, o fetiþã ºi un bãieþel înaintau cãtre
necunoscut, pentru a elibera Lumina de sub un crunt
blestem.11
Pentru ca aventura sã continue, indicatoarele care
apar în drumul Sânzienei oferã o singurã opþiune pe toate
braþele: „înainte, înainte, înainte ºi înainte”. Odatã ce a
fost identificat obiectivul cãlãtoriei, nici o ezitare nu mai
este permisã. Dacã pânã acum se putea alege la rãscruce
o „stânga” sau o „dreapta”, acum „înainte”-le este drumul
de urmat, pentru cã toate direcþiile sunt în fapt un „înainte”.
Aceasta pentru cã, dupã cum o confirmã ºi Mugurel,
bãieþelul, „povestea noastrã nu va înceta niciodatã […]
Este o poveste fãrã sfârºit.” (p. 46). În aceastã poveste
existã personaje reale ºi personaje imaginare, lucruri
adevãrate ºi lucruri închipuite. Ducele Cãluþ ºtie acest
lucru ºi-l face cunoscut ºi celorlalþi. Astfel Vrãjitorul Negru
ºi blestemul care a ascuns Lumina nu sunt de fapt reale.
Ele sunt un fel de tertipuri la care recurge Vrãjitorul Alb –
care este adevãrat – pentru a-i face pe cei care trãiesc,
acolo ºi în alte pãrþi, sã-ºi reaminteascã din când în când
niºte lucruri pe care le uitã prea uºor.
- Nu cred cã existã nici un blestem ºi nici o vrajã,
prieteni. Doar cã uneori uitãm cât sunt de importante
Lumina ºi anotimpurile ºi lumea în care trãim. ªi atunci
Vrãjitorul Alb s-a gândit sã ne reaminteascã. ªi a inventat
toatã aceastã nesfârºitã poveste, gândindu-se cã astfel,
poate, vom înþelege. 12
Sigur cã povestea se terminã cu bine, Lumina se
iveºte ca din senin ºi câºtigã din ce în ce mai mult teren,
inundând cu puterea ei tot teritoriul, în detrimentul lunii
care dispare încet-încet. Descrierea momentului este
realizatã cu multã mãiestrie condeiascã, cititorul fiind
captivat de atmosfera creatã în timp ce trãieºte, alãturi
de personaje ºi cu aceeaºi intensitate, bucuria Luminii.
ªi în acel moment, se ivi, plãpândã, Lumina.
Pe Lacul Îngheþat eroii noºtri se oprirã din mers privind
cu neþãrmuritã uimire cum, între cele douã stânci semeþe
ale Trecãtorii, se ivi Lumina. Mai întâi doar o risipire a
nopþii ce devenea încet-încet tot mai puþin întunecatã,
de ai fi zis cã se amestecau douã culori, negrul cu albul,
întocmai cum dimineaþa ai amesteca într-o canã cafeaua
cu laptele. Apoi întunecimea se risipi tot mai mult în
preajma trecãtorii, pânã ce apãru o scânteiere micuþã,
dar strãlucitoare foc, de parcã acolo s-ar fi aciuat o fãrâmã
din discul solar. Imediat luminiþa strãpunse întunericul ºi
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o razã veselã se lungi, printre cele douã stânci semeþe
ale Trecãtorii, pe întinderea Lacului Îngheþat. ªi raza fu
întâmpinatã cu strigãte ºi chiote de bucurie de toþi cãlãtorii
noºtri, cãrora nu le venea sã creadã cã reuºiserã, pânã
la urmã, sã ajungã la sfârºitul nemaipomenitei lor cãlãtorii
ºi, mai mult decât atât: aflaserã Lumina. Iar Lumina, fãrã
ca ei sã ºtie, aºteptase cuminte ca drumeþii sã strãbatã
întreaga Lume a Poveºtilor ºi sã înfrunte întâmplãri
neprevãzute ºi nemaipovestite pentru ca, acum, sã îi
întâmpine, la rândul ei, jucãuºã, la finalul cãlãtoriei ºi al
poveºtii lor.
În Lumea Poveºtilor rãsãrise Soarele. Undeva,
departe, fãrã ca nimeni sã mai observe, apusese luna.13
Ochiul povestitorului este atent, larg deschis spre ceea
ce personajelor le scapã. Ele nu ºtiu cã cineva povesteºte
povestea lor, cã ceea ce ele trãiesc este o „poveste”
pentru alþii. Se terminã „povestea din poveste”, povestea
lor ºi rãmâne doar povestea, a noastrã, pentru noi. Cea
în care „se fãcea” cã Sânziana se trezeºte „în patul ei
din odaia cãlduroasã”. Într-o altã lume, diferitã de cea a
aventurii ei nocturne (Lumea Poveºtilor), dar care, o putem
spune acum din nou, este tot o lume a poveºtilor. În care
dimineaþa, cei mari servesc „o cafeluþã”, iar celor mici li
se propune „un ceai”. În care existã desigur „un bãtrânel
simpatic”, bunicul, mare amator de cãlãtorii ºi magician

neîntrecut, care poate „actualiza” ºi „realiza” (în sensul
de a face sã devinã real) poveºtile spuse seara, la culcare,
de cãtre tatã, fetiþei. Care ºtie tot înainte de a i se fi
povestit ceva.
Aºa cum numai într-o Lume a Poveºtilor se poate.
Note:
1
Lucian Vasile Bâgiu, Sânziana în Lumea Poveºtilor, ed.
„Grigore Moisil”, Bacãu, 2005.
2
În Dicþionarul de termeni literari semnat de Mircea
Anghelescu, Cristina Ionescu ºi Gheorghe Lãzãrescu, ed.
Garamond, „basmul” este definit ca „naraþiune cu caracter
supranatural în care personajele (adeseori animale cu
comportament omenesc sau fiinþe fantastice precum zâne,
cãpcãuni, pitici, obiecte însufleþite º.a.) poartã valori simbolice”
( p. 35 ) iar articolul „poveste” se limiteazã la menþiunea „ (sl.
povest’) (v. basm).
3
Lucian Vasile Bâgiu, op.cit., p. 84.
4
Lucian Vasile Bâgiu, op. cit., p. 92.
5
Id., p. 13.
6
Id., p. 16 (subl. noastrã).
7
Ibid (subl. noastrã).
8
Id., p. 22.
9
Id., p: 23.
10
Id., p.34.
11
Id., p. 45.
12
Id., p. 76.
13
Id., p. 83.

Mircea Dinutz

SUB POVARA TIMPULUI
«MATERIA VISEAZÃ»

* Alexandru Spãtaru, Singurãtatea materiei, Iaºi,
Editura Vasiliana ‘98, 2008.
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cititorilor un al ºaselea volum de poeme cu un titlu ce nu
are cum sã treacã neobservat: „Singurãtatea materiei”*
compus din trei secþiuni: I. CUVINTE SUB ASEDIU (17
texte), II: PÃRÞI DINTR-UN ÎNTREG (23 de texte) ºi III.
SINGURÃTATEA MATERIEI (15 texte). O statisticã atentã
a vocabularului poetic ar confirma faptul cã moldoveanul
Al. Spãtaru este un poet al inimii
inimii, întrucât zona semanticã
afectivã este cel mai bine reprezentatã: inimã (frecvenþa
cea mai ridicatã), suflet, dragoste, iubire, durere,
tristeþe, regrete, pãreri de rãu, dor
dor,, sentiment
sentiment, ceea
ce nu exclude – în nici un fel – poezia de idei practicatã
cu naturaleþe ºi eficienþã de acesta. Era firesc ca prima
secþiune sã cuprindã cel puþin o artã poeticã. Pentru
Alexandru Spãtaru, ieºirea din timpul profan este prima
condiþie a creaþiei (sinonim al „marii taine”, al misterului
divin), nãscutã din „inima tulburatã”; fulgerul, focul este –
aici - figura retoricã a inspiraþiei divine: „un fulger / a þâºnit
dintr-o slovã”, dupã care „m-am lãsat prins / într-o slovã
aprinsã” (stãpânit, nu stãpân). Prezentul se întâlneºte
cu trecutul, „un refren dintr-o amintire” ºi, tocmai într-un
asemenea spaþiu, are loc întâlnirea aºteptatã „cu niºte
cuvinte”. Dansul fulgilor de zãpadã devine o metaforã a
PRO

Cu siguranþã, Alexandru Spãtaru, „ truditor / la
cunoaºterea de sine”, cum se caracteriza într-un volum
anterior („Evadare continuã ”, 2007), nu e un poet
oarecare. Cu toate cã nu surprinde tematic, nici nu este
autorul unor viziuni insolite, cu toate cã nu revoluþioneazã
nici limbajul liric, cu atât mai puþin nu produce rãsturnãri
spectaculoase în sintaxa poeticã, uneori prea cuminte
imagistic, acesta propune un cod poetic ce impresioneazã
prin frumuseþea purã a liniilor, miºcarea imprevizibilã a
determinãrilor în plan ideatic, trecere rapidã de la un câmp
de percepþie la altul, cu translaþii de la pasiunea puternicã
ºi durativã la comunicarea adâncã, ceremonioasã cu
lucrurile lumii. Peste toate alunecã un uºor aer nostalgic
– moralizator, ca o adiere a sfârºitului aºteptat cu
încredere în „luminã”.
Dupã „Cercuri concentrice în albastru ” (2001),
„Luminã definitivã” (2002), „Pasul mare” (2004), „Evadare
continuã” ºi „Aºteptãri” (2007), Alexandru Spãtaru propune
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frumuseþii vieþii. Cuvântul poetului este logosul întemeietor, lumina aproape ºi „toate gândurile adunate” în inima
„ce nu ºtie sã batã / departe de luminã”. Din toate aceste
motive, orice creaþie artisticã înseamnã „o nouã naºtere”,
în tentativa eului liric de a ajunge la „temeiul vieþii”; de
aici vin mereu mesaje al cãror tâlc se cere descifrat ºi-ºi
cautã expresia idealã.
Cele mai bune texte sunt cele nãscute din marile
sale neliniºti: îndoiala de propriul destin, presimþirea
sfârºitului, „necurãþia” generalã, întrucât „mulþimi bolnave
/ stãpânesc Pãmântul” ºi pregãtesc distrugerea umanitãþii.
E vorba de lãcomia celor care au transformat realitatea
(la îndemânã) într-o lume mercantilã ºi deficitul sufletesc,
acesta fiind cel mai mare pericol: „În cãutarea nebunã de
comori / vom pierde / pentru totdeauna / comoara nopþilor
cu lunã…”. Acesta pare sã fie rolul poeþilor, ultimii
apãrãtori ai nopþilor „cu luminã albastrã / de acasã.” E
semnificativ faptul cã, indiferent de gravitatea temei,
poetul îºi pãstreazã seninãtatea ºi capacitatea de
optimizare. Autorul nu-ºi uitã o clipã cititorul („mon
semblable, - mon frère, un bun prilej de confruntare ºi
coborâre în Sine. „Cheia”) acestui zbucium fãrã de capãt
este rugãciunea / credinþa, izvorul seninãtãþii ºi
optimismului sãu. Pânã la mântuirea finalã, aici, pe
pãmânt, ne rãmâne ºansa întoarcerii în timpul romantic,
proiectat într-un generos spaþiu al imaginarului.
În secþiunea a doua, se înmulþesc semnele stingerii,
momentele de meditaþie asupra destinului („chemarea din
zidire / dupã chipul ºi asemãnarea Ziditorului”), întoarcerile
repetate spre trecut, teama mãrturisitã în faþa întrebãrilor
fãrã rãspuns, dar ºi refuzul hotãrât de a se resemna,
aºteptând „la adãpost, / în baltã”, marile rãspunsuri.
Amintirea, unde se refugiazã deseori, sacralizeazã
realitatea în care, iatã, „cãzuse blând / un strop de
Dumnezeu”. Într-un alt plan (al relaþiilor)0 se produce un
subit transfer de neliniºti ºi umbre tremurate de la om
spre naturã
naturã, o intimã legãturã cu efecte devastatoare –
luna îºi contemplã „îngrozitã” figura „strãinã, zbârcitã”
(„Noapte pe lac”), aparent atinsã de timpul profan, în
realitate dublul unei umanitãþi îmbãtrânite, lipsite de
poezie. Se impune memoriei „Ultimul concert”, un text
dramatizat ce are ca temã momentul dinaintea stingerii
noastre: dacã viaþa este un spectacol, de ce n-ar fi
sfârºitul (moartea) punctul ei culminant? Duhul Sfânt se
aflã în flori, frunze, fluturi ºi, de aceea, eul liric se
proiecteazã pe sine în acest eden vegetal, strãbãtut de
zboruri ºi aripi, descifrând semnele lumii: „Atâta zbor
creºte pe ramuri! / Doar mâinile de le-ntindeam / ºi îndatã
aveam aripi” („Din Grãdina Raiului”).
Alãturi de texte admirabile, în care poetul exerseazã
iubirea ºi iertarea faþã de semeni, gãsim – din pãcate – ºi
discursuri uscat didactice, la care expresivitatea este
minimã: „Mesaj” sau „Apel”. Ceva de genul: „Are / numai
cine dã”. Sau: „Semenii mei, / sã punem mânã de la
mânã, / mãcar o zi pe sãptãmânã / sã fie fãrã de pãcat,
fãrã durere”. Declarative, discursive, sensibil departe de
nivelul mediu al prezentului volum, lucru, fireºte,
regretabil.Scãderi sunt ºi în ultimul ciclu, dar, atâtea câte
sunt, acestea nu reuºesc sã afecteze mesajul grav, bine
susþinut la nivelul ansamblului, dar ºi la nivelul textelor
de un amestec puþin obiºnuit între tipul de discurs
imperativ – interogativ ºi cel emoþional. Ca ºi altãdatã,
simplitatea desenului este cuceritoare, iar plasticitatea
SAECULUM 1/2009

imaginilor se dovedeºte întru totul convingãtoare, mai
ales acolo unde poetul se aflã întors spre trecut: „Înrãmate
în tãceri definitive, / pierdute, rãtãcite prin albume, / vechi
fotografii. // Niºte cartoane / desenate cu luminã / de
multã vreme stinsã, / îngãlbenite.” ªi, ceva mai departe:
„În nimbul de vibraþii / care le înconjoarã / pulseazã tainic
viaþa”. („Fotografii”). În seara sacrã de Ajun, sub apãsarea
tandrã a anilor, acesta mai aºteaptã colindul („cu
nerãbdare ºi cu teamã”), dar mai ales se aºteaptã pe
sine („Într-o searã de Ajun”).
Se înmulþesc semnele apocalipsei pãmânteºti: „fum
ºi pulbere de cenuºã ”, o „ undã vânãtã ”, „ miasme
domestice” ºi neliniºtea justificatã a florilor: „Cum sã fii
floare – în locurile astea barbare!” Momentele de graþie
sunt acelea în care poetul se adreseazã Divinitãþii
cerându-i Aceluia sã-l „ dezlege de îndoialã ”, sã-l
întãreascã în credinþa sa, sã-l izbãveascã de iluzii. Dar
textul care dã titlul volumului este, probabil, cel mai
substanþial, probã concludentã a talentului ºi posibilitãþilor
sale lirice. Sub povara timpului „materia viseazã cã sentoarce”, „cã se adunã / în sânul dragostei dintâi”. Materia lui Alexandru Spãtaru nu „ plânge ” ci „viseazã ”
întoarcerea la starea originarã, disipatã ºi – sau, pur ºi
simplu strivitã de-atâta singurãtate ºi de conºtiinþa
gândului cã drumul spre desãvârºire nu-ºi aflã nicicând
capãtul…
Poezia nu e o întâmplare pentru autorul acestui
volum, ci o necesitate existenþialã, un mod de a fi în
lume, o dulce ºi îndelungã suferinþã, nãscutã din
convingerea cã ea ne apropie de „mai buna înþelegere a
rostului omului pe Pãmânt ºi în Univers”, „de revelaþia
destinului sãu” (v. „Cuvânt înainte”) care se gãseºte – în
primul rând – în misiunea de a ne apãra cetatea inimii
inimii,
nevoia de puritate ºi menþinerea vie a speranþei, întãrirea
în Credinþã, dar ºi „bucuria de a trãi”. Sugerez autorului
sã apeleze la serviciile unui bun redactor de carte care
sã-l ajute pentru o mai severã selecþie e textelor. În rest,
nu pot decât sã mã bucur pentru bunele servicii pe care
le face Poeziei ºi sã-i urez succese pe mai departe.
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Mircea Radu Iacoban

ÎN CÃUTAREA TEATRULUI PIERDUT
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a considerat necesare alte costume, mai puþin
sãrãcãcioase, alt fond muzical (prea sunã a Mandravela),
alte uniforme la gãrzi, retuºarea imaginii turmentatului
(în fond, o victimã a nedreptãþilor sociale), inversarea
scenelor IV cu IX ºi VIII cu XIV, precum ºi verificarea
modului în care actriþa X a ajuns pe scenã la Iaºi, deºi
era repartizatã la Turda (directorului i s-a umezit
instantaneu ochelarii). În fine, cenzura a constatat
sumedenie de „cârlige” actoriceºti ce pot sugera alte
parascovenii ºi a cerut o nouã vizionare, când spectacolul
va fi cu adevãrat curat. La o sãptãmânã dupã premierã
(mare succes!), l-am cãutat pe conu’ Iancu, spre a-l invita
la spectacolul-dezbatere de la Combinatul de utilaj greu.
Nimeni acasã. Un bileþel pe birou: „Nu mai rezist. Emigrez.
Trimite-mi la Berlin lista cu noile modificãri.” Iac-aºa era
pe vremuri, boieri dumneavoastrã. Mai funcþioneazã ºi
acum mecanismul opreliºtilor tematice în teatru? Ba bine
cã nu! În prelungirea unui mai vechi colocviu teatral de la
Timiºoara ºi a unei la fel de vechi emisiuni TV (în care,
la montaj, mi s-a lãsat doar afirmaþia, tãindu-se
argumentaþia), continuã sã aparã ici-colo, inclusiv pe
internet (atelier.liternet.ro) referiri rotunjite cu subþirime
ironicã la adresa unui rãspuns de atunci al sus-semnatului,
întrebat dacã „se mai poate scrie azi despre ilegaliºti?”
Deºi chestiunea-i pusã eronat din plecare (azi, mãcar azi
s-ar cuveni sã nu existe subiecte interzise!), am dat
rãspunsul pe care-s dispus sã-l repet oricând: „da,
depinde cum scrii.” S-a reþinut, cu îngrijorare uimitã, în
primul rând afirmativul DA, întâmpinat cu ridicãri din
sprâncene echivalând cu „i-auzi ce spune ãsta!”, dar ºi
cu reacþia retractilã a unor confraþi dispuºi sã-l ia în braþe
mai degrabã pe „nu, imposibil!” Va sã zicã, dacã subiectul
l-au compromis Voitin&comp., aºa sã încremeneascã în
veci! S-ar putea scrie oricând o piesã despre Hitler ori
Zelea Codreanu, dar despre Tismeniþki, Zãroni ori acad.
Mârza, nu! N-are rost sã pornim de la esenþa chestiunii
ilegalismului, exprimatã sintetic ºi definitiv prin fraza
„puþini am fost, mulþi am rãmas”, dar unele nuanþãri s-ar
cuveni încercate. De pildã: prezintã ori nu interes literar
ºi meritã un dram de înþelegere teribilul destin tragic al
ilegaliºtilor romantici, care au crezut sincer, naiv, extatic,
în marxism ºi-n stalinism, urmând sã-i împuºte tocmai...
Stalin? Destinul unui (sã spunem) Marcel Pauker, nu-i
purtãtor de semnificaþii tragice capabile sã intereseze
teatrul? Dar o comedie cu ilegaliºti de carton, instalaþi pe
dosare umflate cu pompa ºi dându-ºi recomandãri unul
altuia pânã se închide cercul? Scriitorului nu i se poate
limita în nici un fel, de la nici o tribunã, aria investigaþiei
– altfel, ne întoarcem de unde am plecat, stabilind teme
PRO

Reacþiile la o emisiune inteligent condusã ºi inspirat
intitulatã („În cãutarea teatrului pierdut”) mi-au întãrit
convingerea cã nu se cunoaºte mai nimic din avatarurile
teatrului românesc dinaintea lui ’89 ºi, mai ales, cã lumea
n-are habar câte imposibile vãmi trebuia sã parcurgã un
text autohton pânã a ajunge pe scenã. Drept pentru care,
duminicã noaptea (tot se schimbase ora) l-am visat pe
Caragiale. „Monºer – mi-a zis – contez pe amiciþia
dumitale. Eºti director de Naþional, þi-am adus o piesã.
Iacã-tã-o” (ºi-mi întinde „Convorbiri literare”). „Cu bucurie,
coane Iancule, da’ trebuie, întâi de toate, o recomandare
de la un cenaclu.” Caragiale s-a crucit: „Cum, bre, ºi-n
cazul meu?” L-am lãmurit cã-i lege ºi nu-ncape tocmealã:
chiar ºi comediografi mult mai prestigioºi, precum
Davidoglu, Baranga, ori Iacoban, au nevoie de-aºa þidulã.
E hotãrârea ºefului statului – piesele sã fie dezbãtute
mai întâi în cenacluri. Cum-necum, conu’ Iancu ºi-a pus
în miºcare relaþiile (Preotescu la Diaconescu,
Sachelãrescu la Costicã Ionescu...) ºi iatã-l înarmat cu
adeverinþa emisã de Casa de culturã din Podul Turcului.
Urma avizul organizaþiei de partid de la Teatrul Naþional,
alcãtuitã mai ales din „oameni ai muncii aflaþi direct în
producþie”. Reglementele permiteau primirea a numai 12%
intelectuali în partid, aºa cã în O.B. combãteau pompierii
teatrului, cizmarii, tâmplarii, ºoferii, lãcãtuºii º.c.a.
Portarul Anghelache a susþinut piesa („avem nevoie de
un suflu nou...”) ºi s-a ales cu un clondir de masticã din
partea autorelui. La fel de obligatoriu era pasul 3:
discutarea textului într-o fabricã sau CAP. A venit ºi
Caragiale la uzina Nicolina, dar când a dat ochii cu starea
clasei muncitoare abia ieºitã din schimb, s-a temut de
un nou 1907 ºi-a dat bir cu fugiþii. Piesa a trecut repede,
fiindcã muncitorimea avea alte griji (coada la parizer.)
Pasul 4: aprobarea repertoriului în Comitetul judeþean de
culturã. Caragiale a înroºit preventiv sârma telefonului,
luând membrii Comitetului pe rând: „monºer, ºtiu cã mã
iubeºti...” La Secretariatul Comitetului Judeþean PCR na avut curaj sã intervinã; s-a ales cu recomandarea blândã
a unui „final mai luminos”. Pasul 5 se petrecea la
Bucuresci, taman la Ministerul Culturii (CCES). „Mofturi!”
– a ricanat Caragiale. I s-a cerut eliminarea violenþelor de
limbaj ºi mai decisa conturare a personajului pozitiv, plus
(adicã, minus) renunþarea la scena divorþului: preopinenþii
sã se împace. Pasul 6 aduce piesa în tãriile cerului, unde
oficiazã Dumnezeu-Popescu: Secretariatul CC al PCR.
Autorul ofta la Capºa, în aºteptarea deciziei de sus. Piesa
n-a fost respinsã, ci trecutã la „rezerve”, fiindcã nu fãcea
parte dintre „comenzile sociale” (metroul, canalul,
Transfãgãrãºanul...) Peste doi ani, la vizionare, Comisia
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recomandate, vizavi de teme interzise. Dimpotrivã, aº
zice cã poate prezenta interes ca personaj literar ºi Petru
Groza ºi Gigi Becali (vãd, în proiecþie teatralã, formidabila
scenã a dejunului oferit lui Becali de Berlusconi!) Ratãrile
teziste ºi falsificatoare din dramaturgia românã (alãturi
de amintitul Voitinovici, l-aº mai menþiona, cu jale, ºi pe
Titus Popovici...) au fost însoþite ºi de „agãþãri” tematice
justificative. Ca sã poatã ajunge pe scenã înainte de ’89,
o piesã a lui D.R. Popescu („Piticul din grãdina de varã”)
a avut nevoie de un ºperaclu, autorul fiind nevoit sã afirme,
în prefaþã, cã eroii ar fi... ilegaliºti. Gãselniþa sare-n ochi

de departe: dacã aºa stãteau lucrurile, precizarea din
prefaþã era profund... prisoselnicã. Acelaºi text a prilejuit,
dupã revoluþie, un spectacol memorabil semnat de
Purcãrete la Naþionalul craiovean. Reprezentaþie ai cãrei
eroi nu i-a perceput nimeni ca fiind, Doamne pãzeºte-ne,
ilegaliºti! Cu toate acestea, s-au gãsit critici care sã punã
la zid piesa din pricina... prefeþei! Aºa stând lucrurile, mã
tem cã dramaturgia de azi poate fi vinovatã mai degrabã
de ocolirea temei ºi lipsã de curaj în aducerea acesteia
cât mai aproape de oglinda adevãrului. Publicul, sunt sigur,
ar fi interesat!

Dan Brudaºcu

IORGULESCU: CEAUªESCU RELOADED?
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Un grup de intelectuali români, din toatã þara, sunt în prezent
preocupaþi, pe lângã mizeriile zilnice fãcute de autoritãþi, ºi de
o chestiune extrem de gravã pentru cultura naþionalã: intenþia
Ministerului Culturii ºi Cultelor, condus de liberalul Iorgulescu,
de a închide pur ºi simplu Muzeul Þãranului Român din
Capitalã.
O echipã de control a ministrului Iorgulescu aprecia, la
încheierea verificãrilor, probabil de ordin contabil, cã ar fi ideal
ca aceastã instituþie sã fie închisã. O asemenea decizie, singularã,
dupã ºtiinþa mea, în perioada post decembristã, este nu doar
gravã ºi condamnabilã, ci ºi iresponsabilã. Ea ne duce la gândul
cã dezastruoasa guvernare PNL-UDMR nu putea sã-ºi încheie
mai stupid mandatul decât recurgând la un astfel de mãsurã
absurdã, care demonstreazã cât se poate de clar falimentul
moral al unui partid de motocicliºti ºi contabili, precum ºi de
biºniþari ºi ºpãgari – vezi ºi cazul pnl-istului, candidat pentru
Camera Deputaþilor, la Turda, înscris, între timp, pe lista
colegiului (carceral) din Gherla –, care gãsesc de cuviinþã sã
închidã una din cele mai prestigioase instituþii de culturã din
România. Oare banii economisiþi prin închiderea Muzeului ar
salva de la faliment guvernul Tãriceanu?
Închiderea unei instituþii de culturã este un atentat la
trecutul unui popor, la moºtenirea lui cultural-spiritualã, la
identitatea lui. Muzeul Þãranului Român, domnule m(s)inistru
Iorgulescu, nu înseamnã doar niºte clãdiri, obiecte de inventar
ºi câþiva angajaþi. Prin bogãþia inestimabilã a patrimoniului ce
îl deþine, dar mai ales prin cercetãrile ºtiinþifice, lucrãrile realizate
ºi publicate ºi acþiunile organizate, Muzeul ºi-a câºtigat în timp
un prestigiu uriaº, pe care, fiþi sigur, buldozerele PNL-UDMR
nu vor reuºi niciodatã sã-l distrugã.
Muzeul Þãranului Român, prin vrednicia celor ce l-au slujit,
este azi unul din „brand”-urile excepþionale ale ofertei turistice
ale României, dar ºi una din instituþiile de referinþã pentru cultura
europeanã. Nu cred cã e cazul sã dezvolt acum ºi aici argumente
care sã sublinieze ce înseamnã aceastã instituþie pentru cultura
româneascã. E, totuºi, pãcat, domnule Iorgulescu, de faptul
cã dvs., ca titular al ministerului de resort, n-aþi descoperit,
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dupã atâþia ani de când deþineþi aceastã funcþie, valoarea ºi
importanþa ei. Oare doar miopia dvs. politicã sã fie de vine sau,
din slugãrnicie, agreaþi inepþiile primului motociclist al
României vi-a-vis de culturã ºi de instituþiile de culturã?
Sunt convins cã intenþia barbarã de desfiinþare a Muzeului
Þãranului Român va declanºa, nu doar în România, ci ºi în
întreaga lume, dar mai ales din partea forurilor internaþionale,
o reacþie care va spulbera ºi ultima fãrâmã de credibilitate a
guvernãrii mediocre ºi incompetente a lui Tãriceanu ºi a echipei
lui de yes men-i de tip „second hand”.
Idea, hilarã, dar ºi incredibilã, de desfiinþare a Muzeului
Þãranului Român reprezintã ºi o tentativã de distrugere a unor
valori unicat, ce definesc o culturã ºi ilustreazã un fond unicat
spiritual ºi de civilizaþie, un act de genocid cultural. Ea are, în
acelaºi timp, valoare penalã ºi va trebui ca organele de Justiþie
sã se autosesizeze ºi sã înceapã urmãrirea penalã împotriva
ministrului Iorgulescu ºi a „sfetnicilor” lui pentru asociere în
vederea sãvârºirii unei crime deosebit de grave.
La aproape 20 de ani de la cãderea regimului comunist,
liberalii – autodefiniþi, cândva, drept „roºii” – vor sã readucã în
memoria românilor faptele criminale ale cuplului Ceauºescu.
Constatãm cã nici ministrul Iorgulescu, nici colegii lui
n-au înþeles cã aceia care contribuie la distrugerea valorilor
culturii sau spiritualitãþii unui popor îºi înnscriu definitiv
numele în istorie, dar pe lista ruºinii, alãturi de cele ale marilor
criminali.
Sunt convins cã nici ministrul Iorgulescu, nici guvernul de
rataþi politici condus de motociclistul Tãriceanu vor eºua în
planul lor diabolic de distrugere a trecutului, a culturii, tradiþiilor
ºi obiceiurilor seculare ale acestui popor tezaurizate la Muzeul
Þãranului Român. Dar ºi tentativa lor îi descalificã definitiv în
faþa nu doar a intelectualitãþii române sau a forurilor ºi instituþiile
internaþionale, dar în primul rând în ochii unui popor întreg.
Asemenea ipochimeni fac ruºine clasei politice române ºi
sunt o ruºine pentru memoria Brãtienilor, ctitori, nu demolatori
de culturã, aºa cum se dovedeste Tãriceanu, Iorgulescu & Co.
Sã vã fie ruºine, domnilor liberali!
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ca fracul pe Fricul lui Agopian, de n-a murit.
Spiritul cel critic rãmâne în mormântul lui „tot mereu”
deschis, controleazã morþii ºi banii de tren cu pohemele
prin þearã umblate ca sã se maturizeze dumnealor supt
ceste vremi de umflãturi ºi premii care de care mai nebune . Lecturã e ºi ea adaptatã la zeul-moft. Nene Iancule,
cât mi-s eu de republicanã dar Bibicu de se aflã
preturindenea, soro, nu e de gãsit decât la festivitãþi.
Moftul, spiritul critic, dar ºi scriptorul, Sãraca Mara!
ajung la prime ºi preumblãri pentru orice gumã de mestecat
fãrã zahãr, de Bunavestire (ºtie el, Arghezi)!? Cu „cimitir”
cu tot, dacã se gândeºte la Bellu, sã aibã un loc de veci
pe mãsura Podului Grand din viaþã, mãsuratã cu auzul
critic numai la ceatã, grup, haitã, pretenie, foncþie º.a.m.d.
Cã mamélele încântãtorului critic sunt bolnave, ºi se tot
duc la citostatice, nu fac decât sa îmbolnãveascã poeticile de-ºi zic „isme”, disputele, cum bine se vede prin
þarã cã merg pe sârmã tinerii noºtri bãtrâni de la cât stau
þeasta lângã þeastã întru izirciþ, validare la ziare, nu pentru
cãþei. Alþii, nu spui þine, au n-au înfãþiºare, gata La…Moºi,
cu infinitivul pregãtit de un Alexandru, era sã spun
Macedon, ºi nu greºeam din moment ce dumnealui se
miºcã pe sticlã sau la jurnal ca într-un eseu, despre orbire,
fireºte. Mai mare laudã, cã pomenii de Saramago, nu pot
aduce!
Lumea se duce, vasãzicã, la sfintele moaºte ca la
criticii noºtri literari. Dupã revuluþie, vreuna istorie
grotescã, mai subiectivã decât maºina de scris nu se
poate, înmulþeºte confuzia, cu alte improvizaþii date drept
judecãþi de valoare.
Un Drac vine ca la mama lui în acest carrefour literar,
cu receptãri la grãmadã, ºi pentru vânzare. Grãbiþi fo(a)rte,
poeþii ºi prozatorii se duc la… validare ca la mama lor,
dar dupã amiciþii ºi alte grupuri pestriþe, pe care le-o fi
sãdit Vineri pe limburile lui Tournier.
Din cauza pigmentului exotic ºi erotic (fractali,
domnule!) se face cartea tot mai mare ºi mai mare.
Destinul trece prin UNU, Tormes, care iese la întâmpinare
criticã, autoprezentare, cu microfon, dar fãrã nebunia lui
Don Quijote, sireacul! Confiscat de gaura din steag/
neantul nostru cel de toate dzilele.
La aste vremuri, în care se poartã subiectivitatea ca
o armurã perfectã, nu are cum sã se mai punã capãt
ierarhiei dupã kief(ul critic), cel aflat între maidanul cu
stafii ºi proiecþii nebune. Altfel, se vede/ fixeazã literatura
ca pe un spaþiu public, de pe-trecere, când te afli pe
scaunul cel ergonomic al vreunei reviste, emisiuni, care-þi
dã mãreaþã staturã, taurinã figurã pentru, scuzaþi! a cãlãri
fãr’ de sãmânþã, dar dupã bunul plac, o literaturã ca…
aceea fixatã de Dumnezeu ãsta.
Spectacolul tinichelei are permis în cetate. PerspecPRO

Spiritul critic!? Unde eºti, fratele meu!?
Cã de asta þi se pare totul otova, încã de pe culoarul
de la poºtã, cea a redacþiei, fireºte, unde învãþaºi în
timpuri de demult mai de demult ce este o poezie proastã.
De acolo þi se trage, din kilogramele de manuscrise pe
care le-ai citit ºi le mai citeºti cu aceeaºi plãcere, cu
aceeaºi zeflemea, monºer. Pentru cã a desfiinþa la
grãmadã, ºi cãrþi ºi necãrþi, înseamnã judecatã pripitã.
Validare pãguboasã, mai ales când tu vii ºi spui cu uºurinþa
de totdeauna care E (!?) scriptorul deodatã descoperit,
genial, de fapt… de „manual”, improvizat, cu chelie cu
tot la opera sa. Nici cã se poate altfel din moment ce
scrisul „la noi”, o spun cu „jale”, pare mai polizat, dar din
cauza reþetei, de fapt stereotipiei critic(issim)e, se
lãbãrþeazã, demonstreazã, mult fizic, pe hârtia cea nevinovatã, dar cu ceva lustru de din cauzã de ecou lit.
dacã se vede mai mult omul decât judecata lui criticã
(trupul þine aproape de mãrimea lui Dumnezeu, Doamne
fereºte, nu spiritul). Dar „Elu” se uitã cu extaz forte doar
la auctorele validat, tradus, mediatizat, premia(n)t,
recenzat dupã observatooorii cei culturali, care þin cartea
pe noptiera cu mastika prima la revistã, editurã, asociaþie,
fundaþie unde fluviul merge ºi invers, dupã enteres. Aºa,
odatã pornite ele, judecãþile de…valoare, de la centru,
se pot plimba, imita, slobod prin þarã, cu „doi tâlhari” care
se uitã „ca ºi” noi la brandul fixat de aste voci care dau
tonul, voci divine, de! pe toatã a noastrã sticlã. Aºa,
spiritul critic e un Autist, domnule, nu ca numita Mangafa
din Republica Ploieºti, singura vinovatã de câte premii,
validãri, poziþionãri, plimbãri, ºi multe beneficii care se
þin de scriitorii ieºiþi la lume (care mai mult se scrie decât
citeºte, dar comenteazã, hm! mult birjãreºte. Cã totul e
acum La bulivar, birjar!).
Ierarhiile nu (se) ascultã decât pe sinele în disputã
august(in)ã cu sinea (sinucigaºã dumneaei! cu tãcerile
evaluative sau cu lauda ne-meritatã, grãmãjoarã cu/ în
pecat aflatã dupã ce a mâncat niscaiva usturoi la
trebunal/ cel artist, fireºte), odatã cu portul cel subectiv,
mai ales la nivelul marilor dicþionare sau al istoriilor
literare, unde nu se nevoieºte rigoarea, ci gruparea/
ceata/ fesul care acoperã nu altãceva decât pupãza,
pardon, lama de ras ori ceva masaj în cadã, pohema
ceea de-i dzice despre rromi, da în Eghipet, adicã tocmai
la degetul lui X care aratã spre statuia din faþa Sãlii
Palatului, în loc sã vadã maºina de scris cu histhoria
dumneaei, mai ceva decât Fricul, mort cu altã suliþã
scoasã în direcþia literaturii române, cea care trebuie sã
aibE multe kile ca sã încapã tocmai pe una sticlã
securizatã din naºtere dacã nua fãcut stagiul la fabricã,
ci la poºta de se chema redacþie. Cel mai drãcesc lucru
e cã vârful ierarhiilor e ocupat de fanþi puºi la literaturã
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tiva criticã sã devinã altã cãciulã, pe care o poartã numai
ºi numai dumnealui!? Atunci, s-a dus dracului rapiþa!
Dacã masa de scris e adusã la bufonii de curte justiþiarul

critic stã în viaþã ca peisajul cu mecanism distractiv la
Muzeul Ceasului , sã mor! Unde sã mai iasã de o
„Republicã”!?
Între timp, scriitorul fãrã chip zice cã de nu-i el Bibicu,
mãcar de un moft sã punã. Nu, luciditatea sau vocaþia
nu-s un câºtig dacã vin dinspre margine. Cel care se
crede întemeietor, voievodal (nu-i aºa!?), îi aruncã celuilalt
o fãrâmã de zicere, ºi asta în oþet. Destul! Ghilotina umblã
mai des la gâtul golaº, recent sau ,,falº”, pe ,,amici” nu-i
priveºte, nu-i observã din perspectiva cea glandularã ºi
voit oracularã. Perdeluþa improvizatã, cu ingrediente
pe-nþelesul tutulor, nu mai are timp sã ascundã ºi
exprimarea, uneori, ºcolãreascã, fie la vechii, fie la mai
noii critici. În disecþiile lor curente ºi rãspândite în multe
reviste culturale (citesc noapte ºi zi în acelaºi timp?)
kitsch-ul tranziþiei noastre cea de toate dzilele scoate
capul, pune diagnosticul, de asfalt ºi zãpãcealã, dupã,
vorba costinianã, vremi.
Piesa ºi presa culturalã stau pe alunecãri de teren!?
Se vor descurca ele, oameni suntem. Ne scoate
autismul din încurcãturã. Unu’ care pune cetitul cãrþilor
dupã cronica literarã.
Numai sã nu macine numitul („?!”) viziunile cu „ne
aratã” ºi „ne prezintã” autorul, pus sub ochelari de… nu
spun, tocmai în televizor! Nu-i tocmai demn de maºina
de scris, pardon, calculator. Domnule, e moft ºi moft în
Rom@nia la scriptorii ãºtia!? Cu idiomul coana Leanca,
generalizat ºi de un DOOM ºi iarãºi DOOM, pânã ºi la
specializata de criticã… rrromâneascã ne uitãm ca la
„orbul” din faþa Gãrii de Nord, care toate le vede. Numai
ce nu aude!

Dan Brudaºcu

ABERAÞIILE UNINOMINALULUI

PRO

Susþinãtorii votului uninominal au clamat insistent
ideea necesitãþii reînnoirii clasei politice, a reformãrii ei.
Ideea, în sine, rãmâne extrem de incitantã pentru cã,
într-adevãr, este acutã nevoie de o schimbare substanþialã
în acest domeniu. Eu însumi am susþinut-o convins fiind
cã se impunea sã existe ºi în România o clasã politicã
din care sã fie excluºi escrocii, corupþii, infractorii,
incompetenþii, personajele dubioase etc. ªi în concepþia
mea un om politic trebuie sã difere radical de modelele
pe care ni le oferã în prezent clasa politicã autohtonã.
Ca un blestem, datoritã absenþei oricãror standarde,
cel puþin morale, dupã 1990, scena politicã româneascã
a fost inundatã de tot felul de ºmecheri din mahalalele
patriei, care au fãcut ºi mai fac încã legea, care au impus
ºi impun un climat marcat de abuzuri, ilegalitãþi, încãlcãri
sistematice ale legilor etc. ºi care au pus bazele capitalismului... multilateral dezvoltat.
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Privind retrospectiv perioada trecutã dupã evenimentele din decembrie 1989, nu putem spune cã viaþa politicã
româneascã a atins acele standarde care sã asigure o
bunã ºi eficientã funcþionare a instituþiilor statului, ca ºi o
autenticã funcþionare a democraþiei ºi respectarea
principiilor statului de drept.
Reacþiile frecvente, adeseori extrem de dure, din
partea unor organisme ºi instituþii internaþionale, în special din cadrul U.E., scot în evidenþã neajunsuri
nenumãrate în aceastã privinþã, evitându-se pe ultima
sutã de metri sancþiuni sau alte mãsuri punitive pentru
nerespectarea obligaþiilor asumate prin acorduri
internaþionale la care România este parte. Aceste realitãþi
sunt cunoscute cvasi-majoritãþii românilor. De aceea,
probabil, ideea reformãrii clasei politice – singura vinovatã
de disfuncþionalitãþile statului de drept ºi ale democraþiei
în România – a fost salutatã de foarte mulþi români. Doar
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privilegiile. În lipsa unor candidaþi proprii valoroºi, partidele
respective i-au acceptat, cãlcându-ºi, astfel, pe principii
ºi dezicându-se de ideea reformãrii, inclusiv sub aspect
moral, a clasei politice. Cãci ce credibilitate pot avea
diverºii trepãduºi politici care, în doar câþiva ani, au trecut,
fãrã remuºcãri, prin 3-4 partide, diferite ca doctrinã ºi
orientare ideologicã? De asemenea, ce justificare mai au
partidele respective sã vorbeascã despre înnoire,
schimbare, reformã etc., în privinþa clasei politice dacã
au acceptat ºi acceptã cu uºurinþã astfel de mercenari
preocupaþi sã-ºi împlineascã idealul îmbogãþirii personale,
nu sã slujeascã idealurile unui întreg popor?
Din aberaþiile recentului scrutin uninominal ne vom
opri doar la douã. Unul se referã la cazul Virgil Pop, un
arhicunoscut traseist politic turdean, acuzat de luare de
mitã ºi trafic de influenþã ºi închis, din 18 noiembrie 2008,
în arestul IPJ Cluj, dar declarat câºtigãtor în colegiul
uninominal nr. 8 Cluj. Chiar dacã, în final, acuzaþiile nu
vor fi confirmate, ideea cã un astfel de personaj poate
ajunge în noul parlament al României creeazã lehamite
multor români. Cu certitudine ei îºi vor pune întrebarea
legitimã: asta înseamnã reforma moralã a clasei politice?
Al doilea caz, la fel de straniu ºi aberant, este cel din
colegiul nr. 9 Cluj. Ca urmare a nivelului ridicat al
absenteismului, s-a ajuns ca 3 sate din aceast colegiu
sã fi impus câºtigãtorul: un reprezentant al UDMR.
Colegiul nr. 9 cuprinde 21 de comune, în majoritatea lor
locuite de români. Este vorba, în principal, de zona
Apusenilor. Ungurii din comunele Cãlãþele, Mihai Viteazul
ºi Moldoveneºti, care au participat în proporþie de 100%
la vot, au învins circa 50.000 de români, urmaºi de moþi,
care au preferat sã stea acasã sau sã voteze partide
vinovate de dezastrul actual al zonei.
Sã nu uitãm cã înainte de 1918, fiecare din localitãþile
cuprinse în colegiul respectiv au trãit numeroase ºi grave
drame datorate politicii agresive antiromâneºti a
ocupanþilor unguri. Istoria consemneazã, nu doar în timpul
evenimentelor din 1848-1849, numeroase crime sau
schingiuiri în rândul românilor sãvârºite de grofii sau
nemeºii unguri. Sfârºitul primului rãzboi mondial a îndoliat
multe din aceste localitãþi prin atrocitãþile la care s-au
dedat autoritãþile ungureºti. Demne de reþinut sunt crimele
de la Beliº ºi Ciucea, în care s-a dovedit încã o datã
cruzimea inegalabilã a armatei ungureºti, asmuþitã de
diverºi potentaþi locali împotriva unor oameni paºinici,
fãrã apãrare, pentru pãcatul de a fi români. Iar acum, la
90 de ani de la aceste crime odioase, ca o bãtaie de joc
a Istoriei, este declarat câºtigãtor, tocmai în zona moþilor
ºi a Apusenilor, reprezentantul unei forþe politice care nu
recunoaºte Unirea de la 1 Decembrie 1918, sfideazã statul
naþional unitar român ºi simbolurile lui, acþioneazã
sistematic pentru dezmembrarea lui teritorialã!
Iatã de ce considerãm cã aceastã decizie trebuie
revizuitã. Altfel vor exista condiþii pentru sporirea în zonã,
ca ºi în întreg Ardealul, a tensiunilor ºi confruntãrilor
interetnice nedorite, deoarece românii, majoritari în acest
colegiu, nu vor tolera sã fie reprezentaþi în Parlamentul
României (nu în Parlamentul Ungariei!!!) de un pensionar
UDMR-ist. Iar acesta, dacã ar fi realist, ar trebui sã-ºi
prezinte singur, neîntârziat demisia.
PRO

cã, dupã o strãveche meteahnã naþionalã, prin jocuri obscure, de culise, orice idee extraordinarã riscã, la români,
sã devinã un fâs. Exact ca în cazul de faþã.
Prin acorduri tacite între principalii pãpuºari politici ai
momentului s-a ajuns ca o lege importantã sã fie foarte
departe de ceea ce se aºteptau oamenii. În fond, ea a
fost conceputã pentru consolidarea poziþiilor politice ºi
mai ales economice ale marilor corupþi post-decembriºti.
S-a asigurat, astfel, la nivel de judeþe, domnia, fãrã risc,
a vârfurilor intereselor oligarhiilor locale. Þara a fost
împãrþitã, sub aparenþa democraþiei, între clanurile
politice. Iar efectul s-a vãzut ºi la alegerile parlamentare.
Votul uninominal ar fi trebuit sã elimine din viaþa politicã
hahalerele, traseiºtii, personajele dubioase ºi compromise, infractorii sau indivizii în conflict cu legea etc. Nici
vorbã, în fapt, de aºa ceva. Noul parlament colcãie, din
pãcate, de indivizi ce corespund tocmai celor deja
menþionate. Ce reformã moralã s-a produs când au ajuns
în Parlamentul României personaje acuzate de luare de
mitã, cercetate penal sau cunoscute pentru trecutul lor
discutabil. Ca sã nu mai vorbim de traseiºti. Mulþi dintre
ei, simþind, ca ºobolanii, cã se scufundã unele corãbii la
bordul cãrora îºi ronþãiau, de câteva mandate, „mãlaiul”
parlamentar, au trecut în grabã în taberele unde erau siguri
cã vor avea succes ºi-ºi vor pãstra portofoliile ºi
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LANSARE DE CARTE
Lucian Bâgiu, Bestiar
.Salatã orientalã cu universitari închipuiþi
Bestiar.Salatã

PRO

AUREL PANTEA: „Sãrut mâinile doamnelor ºi domniºoarelor, bunã ziua domnilor, este o mare plãcere sã fiu alãturi
de dumneavoastrã aici, astãzi, plãcerea este cu atât mai mare
cu cât iatã avem acum o nouã ipostazã a colegului nostru,
domnul profesor Lucian Bâgiu. ªi scriitorii care sunt prezenþi,
îi vãd pe scriitorii Gheorghe Jurcã ºi Cornel Nistea ºi studenþii
ºi domnii profesori îl cunosc pe Lucian Bâgiu în ipostaza de
profesor serios, sobru, dedicat unor discipline pe care le
iubeºte, nu le iubeºte, dar îºi face meseria cu toatã onestitatea.
Existã vocaþii scriitoriceºti, vocaþii spirituale care din pãcate
uneori sunt nevoite sã se exerseze în alte domenii decât cele
care le-ar provoca o voluptate spiritualã autenticã. Sã mã ierte
domnii profesori, vãd mulþi domni profesori, însã unii dintre ei
sunt ºi scriitori. Este domnul profesor Mircea Braga aici, este
Gabriela Chiciudean, este domnul profesor Iacob Mârza, este
doamna Petronela Wainberg, este Rodica Pioariu, este Paul
acolo, pe care îi vãd. Deci numai personalitãþi sunt aici. Îl cunosc
pe Lucian Bâgiu în calitatea sa de critic ºi istoric literar, îl cunosc
puþin ºi în ipostaza domniei sale de profesor, am citit mai mult
pe apucate ºi ceva poveºti pentru copii, povestiri pentru copii
scrise de domnia sa ºi acum, deºi eram avizat, citesc de curând
sau am citit de curând un roman al domniei sale ºi sincer sã fiu
la începutul lecturii – pentru cã ºtiþi foarte bine cã începutul
lecturii unei cãrþi este decisiv pentru modul cum va fi receptatã
cartea respectivã – la începutul lecturii eram sceptic. Scepticisme de genul acesta se pot întâmpla în cazul oricãrui spirit
critic. Presupunând cã eu posed un asemenea spirit critic am
încercat sã îmi înving propriile scepticisme pe mãsurã ce am
citit cartea. ªi nu ºtiu dacã eu sunt de vinã, dacã eu am gãsit o
grilã de lecturã astfel încât scepticismul lecturii sã fie învins
sau cartea mi-a oferit o grilã ea însãºi ºi am putut sã citesc
cartea în stare nu de entuziasm, dar de entuziasm oricum
temperat. Practic aceastã carte a, un roman, nu un pseudoroman
cum îl prezintã domnul Felix Nicolau pe coperta a patra,
dumnealui vorbeºte acolo de un pseudoroman. Nu, este un
roman. Este un roman autentic ºi spun aceasta – sunt aici
specialiºti, iatã domnul profesor Braga – spun aceasta convins
fiind cã mai ales pentru cã noi trãim în secolul douãzeci, iatã
noi trãim deja în douãzeci ºi unu, romanul a ajuns sã fie ca o
specie monstruoasã, monstruoasã în sensul cã poate primi
orice formã. Nu mai existã canoane de construcþii ale romanescului, nu mai existã rigori, norme, ba mai mult, toate normele
care au existat s-au spulberat prin creaþia unor genii ale
romanescului, este de ajuns aici sã amintesc din prima jumãtate
a secolului al douãzecilea un James Joyce cu Finnegans Wake
sau cu Ulysses, nu? Ei, Lucian Bâgiu, nu întâmplãtor am
pomenit acest nume, pentru cã Lucian Bâgiu are într-adevãr
un potenþial spiritual de experimentator, ºi potenþialul acesta
de experimentator este trãit cu cea mai mare bucurie spiritualã.
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Autorul, spiritul creatorului Lucian Bâgiu, trãieºte chiar bucuria
tehnologiei romaneºti, a tehnicii romaneºti. El exultã în faþa
posibilitãþilor de evocare a realitãþii. El este un foarte bun
tehnolog. În bunã mãsurã aceastã carte poate fi recomandatã,
dacã domul Lucian Bâgiu ar preda un curs de naratologie, ar
putea fi recomandatã ca material ilustrativ pentru tehnicile
naratologice din diverse epoci. Unii din critici, sau dumneavoastrã dacã veþi citi romanul, aþi putea fi înclinaþi sã consideraþi
aceastã carte postmodernã. Este postmodernã ºi nu este
postmodernã. În mãsura în care un roman ca Cvartetul Alexandria al lui Lawrence Durrell poate fi considerat postmodern, ºi
aceastã carte este postmodernã. Vorbesc despre Lawrence
Durrell comparativ la nivelul epicii. ªtiþi cã în Cvartetul Alexandria, în cele patru romane care alcãtuiesc aceste cvartet, existã
perspective narative care se anuleazã reciproc astfel încât la
finalul tetralogiei nu ºtii de fapt ce s-a întâmplat ceva. S-a
întâmplat ceva sau nu s-a întâmplat nimic? Într-atât de
anihilantã este fiecare perspectivã narativã asupra celeilalte.
Acum toatã cartea lui Lucian Bâgiu este construitã pe o tramã
foarte simplã, foarte simplã numai cã la sfârºitul lecturii nu-þi
mai dai seama tu în calitate de cititor ce s-a întâmplat adevãrat.
Este vorba de un universitar, absolut nesatisfãcut de condiþia
sa de universitar, un universitar resentimentar, un resentimentar
care urãºte domeniile pe care le cerceteazã ºi pe care le predã
studenþilor. Acest universitar doreºte sã – el are vocaþii literare,
artistice puternice, tot cere ºefului de Catedrã sã îi dea un curs
de literaturã, orice dar literaturã sã fie. El este un specialist bun
în domeniu, onest, îºi face meseria de profesor foarte bine, are
competenþe, numai cã nu are satisfacþii spirituale, n-are
satisfacþii afective, urãºte ceea ce face, îºi doreºte sã schimbe
domeniul ºi nu reuºeºte. Se îndrãgosteºte de fiica profesorului
titular – apare un profesor titular – se îndrãgosteºte de fiica
profesorului titular – nepoata profesorului titular! – cu care se
ºi cãsãtoreºte ºi are ºi un copil. O bunã parte a poveºtii, a
epicului cãrþii, este centratã ºi pe relaþiile dintre Isolda – cãci
aºa se numeºte, se numeºte ºi Isolda, ºi Virginia, ºi el se
numeºte Tristan, poate trimite ºi la Paul ºi Virginia, poate trimite
ºi la Tristan ºi Isolda, la Tristan ºi Isolda oricum trimite – o
bunã parte deci a poveºtii, a substanþei epice a cãrþii este
destinatã evocãrii relaþiilor lui Tristan cu Isolda sa, a tribulaþiilor
pe care le face, le trãieºte acest personaj. Trebuie sã precizez cã
în cartea lui Lucian Bâgiu un eveniment tehnic, o poveste sau
un fragment de poveste este reluat de mai mulþi naratori, cartea
este scrisã de mai mulþi povestitori, în sensul acesta poate nu
întâmplãtor, nu ºtiu dacã greºesc sau nu, este pomenit Henry
James. ªtiþi, dacã nu greºesc cei de la englezã sã mã corecteze,
Henry James este cel care lanseazã conceptul de „ambasador”.
Personajele devin – cred cã el este, nu? – personajele devin
ambasadori ai naratorului. În sensul acesta toate personajele
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lui Lucian Bâgiu, sau o parte din personajele lui Lucian Bâgiu
sunt niºte ambasadori ai spiritului creator. Existã un spirit creator care construieºte toatã cartea, dar acest spirit creator este
divizat pe mai mulþi naratori ºi între viziunile unui narator ºi ale
celorlalþi existã conflicte ireductibile, este vorba de ceea ce
spuneam la început cã lumea aºa cum este vãzutã de unii este
anulatã de celãlalt. Lucrul acesta îmi aduce de asemenea de o
perspectivã a romanului modern ºi anume de acea relativizare
a imaginii. Existã, Lucian Bâgiu, existã foarte mult ludic în
aceastã carte. Lucian Bâgiu este un scriitor – un romancier
îndrãznesc sã îi spun de acum – care are curajul sã
experimenteze, dar experimenteazã cu toatã voluptatea. Se
joacã de-a tehnica narativã. Procedeele narative, naratologice,
devin pentru el niºte forme ale voluptãþii, ale voluptãþii
creatoare. Existã continui palinodii. Pentru cei care nu ºtiu
palinodia este un procedeu prin care se neagã tot timpul
afirmaþiile de dinainte, existã metalepse prin care un eveniment
antecedent este recunoscut printr-un eveniment subsecvent,
sau subsecventul prin antecedent. Existã multe procedee
narative – palinodiile sunt prezent în subsolul paginii – existã
un narator care priveºte peste umãrul naratorului ce relateazã
lumea. Sper cã sunt coerent. Deci tot timpul în aceastã carte
existã un povestitor care priveºte peste umãrul povestitorului
ce relateazã fragmentul sãu din real ºi îl sancþioneazã de fiecare
datã prin note din subsolul paginii. De exemplu apare un poet
boem acolo ºi bãrbos care de obicei bea, de obicei bea, bea
whisky, bea coniac, bea þuicã de Poplaca sau nu ºtiu ce mai
bea el, astea sunt ironiile naratorului, numai cã, sã vã dau un
exemplu amuzant. Naratorul ce priveºte peste umãrul
povestitorului ce relateazã scenele îl sancþioneazã: nu bea
whisky, bea þuicã de fapt, în subsol. Palinodii de genul acesta
sunt amuzante toate. Încã o notã pe care aº remarca-o. Lucian
Bâgiu are o perspectivã ironicã ºi ludicã asupra lumii epice pe
care o construieºte. Personajele sale devin niºte victime ale
unui spirit extrem de liber care mimeazã foarte multã inocenþã.

El este – naratorul, toþi naratorii lui sunt cei mai de treabã
oameni din lume, sunt oneºti, sunt angelici, sunt frumoºi, sunt
inteligenþi, nu doresc decât bine lumii ºi omului cu care intrã în
contact, dar în spatele acestei condiþii angelice mimate spun
eu se ascunde un observator extrem de feroce care remarcã
toate deficienþele lumii. Nu continui cã aº putea sã vã mai
povestesc, vã las voluptatea lecturii. Cred cã în Lucian Bâgiu
cu aceastã carte avem un romancier de care sper sã auzim ºi
mai multe lucruri ºi personal sunt convins de asta. Mulþumesc
pentru atenþie.”
LUCIAN BÂGIU: „Îi mulþumim domnului profesor Aurel
Pantea pentru observaþiile sale extrem de juste, în special în
ceea ce priveºte tehnica romanescã este poate din punctul de
vedere al specialistului structura cheie, piatra de boltã a
romanului, sunt încântat ºi nu pot fi decât de acord cu tot ceea
ce a spus…”
AUREL PANTEA: „Sunt ºi scene când – acuma suntem, sã
fim colocviali – sunt ºi scene când – cum o cheamã? Pe copilã
– Sânziana, da. Are un copil, o fatã, cu Iza. ªi asta se întâlneºte
nici mai mult nici mai puþin decât cu Traian Bãsescu, cu
preºedintele, se întâlnesc la mare, discutã, nici nu ºtii, sunt
scene nu neverosimile – asta, discutam cu autorul – anumite
scene sunt incredibile, dar nu neverosimile. Una e sã fie greu
credibil, sau foarte puþin credibil, ºi alta sã fie neverosimil.
Sunt verosimile în cadrul cãrþii, dar e incredibil cum un copil
vrea sã vorbeascã cu preºedintele ºi vorbeºte cu preºedintele
pe plajã. Sau este o scenã oniricã – pentru cã nu întâmplãtor
este pomenit, de data asta un titlu, în penultimul capitol sau
ultimul capitol, nu mai îmi aduc aminte, e pomenit un titlu al
unui romancier de care ne-am despãrþit, care tocmai s-a dus la
Dumnezeu, este vorba de Celelalte lumi. Ori Celelalte lumi este
un roman al colegului nostru care s-a dus la Dumnezeu de
curând, Eugen Curta. ªi unul din naratori – Elby parcã – unul
din naratori este obsedat de aceastã carte, chiar vine într-un
loc unde crede cã-l gãseºte ºi vorbeºte cu autorul romanului
respectiv. Nu, nu vorbeºte cu Eugen Curta, dar de data asta
titlul Celelalte lumi trimite, îmi dã dreptul sã fac referire la un
scriitor care a scris aceastã carte. Sau existã scene onirice. În
ultimul capitol sau în antepenultimul este o scenã oniricã de
toatã frumuseþea în care se adunã, în experienþa aceasta oniricã
se adunã absolut toate personajele romanului. Este un narator
care îºi viseazã lumea, îºi viseazã lumea prin proiecþiile din vis.
Iertaþi-mã.”
LUCIAN BÂGIU: „Chiar vã mulþumesc. Consideraþiile
domnului profesor sunt extrem de tehnice ºi de pertinente,
sper cã v-au trezit curiozitatea ºi nu au … lectorul, nu au ameþit
receptorul prin aceastã îmbinare real-fantastic care se anuleazã
reciproc într-adevãr în roman, nu existã o concluzie a romanului,
nu existã un final al romanului..”
ADINA CURTA: „Ba existã!”
LUCIAN BÂGIU: „Ei, dacã spuneþi cã existã, sã auzim finalul
pe care l-aþi gãsit dumneavoastrã…”
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ADINA CURTA: „Da. Îmi este destul de greu sã vorbesc
dupã colegul Pantea ºi recunosc cã mi-am schiþat câteva idei
pentru cã nu am acest exerciþiu la fel ca ºi el, dar sper sã
reuºesc vã fac sã înþelegeþi ce am gãsit la rândul meu din
aceastã carte. Deci cartea se numeºte Bestiar. Salatã orientalã
cu universitari închipuiþi.”
SAECULUM 1/2009

info-cultural
AUREL PANTEA: „Vã întrerup! E colocviu. Eu aºa percep,
cã suntem la universitate ºi e colocviu. Bestiarul – este aici o
filoloagã clasicã, nu ºtiu, doamna Ghemeº nu este, doamna
decan. Am vãzut-o pe doamna Petronela Wainberg – „bestiar”
vine de la bestiarius, care în latinã este ºi substantiv de
declinarea a doua, bestiarius, bestiarii, ºi este ºi adjectiv cu trei
terminaþii, bestiarius, bestiaria, bestiarium. Sper cã am fost
corect pânã aici. Ori cuvântul bestiarius, bestiarii este gladiatorul
care se bãtea cu bestia, cu bestiile, cu leii, cu tot soiul ce
duceau ãia în arenã, iar bestiarius ca adjectiv se referã la ceea
ce þine de bestie. Am precizat lucrurile acestea pentru cã vroiam
sã vi le spun. Înþelegeþi ce vreþi: romanul se numeºte Bestiar
pentru cã se bate cu bestiile, adicã bestiile fiind universitarii
închipuiþi, ºi încã o întrebare pe care mi-am pus-o, dar rezolvaþi
dumneavoastrã rãspunsurile acestea. Salatã orientalã cu
universitari închipuiþi. Expresia „universitari închipuiþi” se referã
la universitari care se cred universitari ºi de fapt ei habar n-au
ce sunt, cã nu sunt universitari autentici, sau expresia
„universitari închipuiþi” se referã la niºte universitari imaginaþi,
dar hotãrâþi dumneavoastrã la sfârºitul lecturii. Iertaþi-mã.”
ADINA CURTA: „Cred cã între noi s-a stabilit o telepatie,
întrucât aceasta era intenþia, sã pornesc de la titlu ºi sã fac
acest gen de speculaþii. Deci Salatã orientalã cu universitari
închipuiþi. Titlul este incitant, este foarte bogat în înþelesuri,
este provocator de multe subînþelesuri, dar nu de ambiguitãþi,
deci nu este nimic ambiguu aicea. Personal nu ºtiu dacã Lucian
s-a gândit la Molière când a dat titlul acestei cãrþi, ºi anume la
Le malade imaginaire, carte tradusã frumos în româneºte ca
„bolnavul închipuit”. Personajul acestei cãrþi, Argan, îºi
închipuie cã este bolnav fãrã sã fie, de unde o întreagã tevaturã
ºi un comic de o anumitã facturã. Bineînþeles cã aceastã carte
poate fi cititã în acest registru, dar se poate ºi altfel. Noi am
putea sã adãugãm titlului „închipuiþi de autor”, adicã „imaginaþi
de autor”. Nimeni nu ne împiedicã sã facem acest lucru…”
AUREL PANTEA: „E prea mult sarcasm, e prea mult sarcasm în atitudinea faþã de ºeful de Catedrã, faþã de profesorul
titular, atâta sarcasm este încât eu cred cã sarcasmul acesta ne
dã dreptul sã citim în prima grilã cartea. De fapt lui Felix Nicolau,
cel care noteazã pe coperta a patra a romanului, cartea aceasta
s-ar putea sã determine urmãtoarea situaþie: autorul sã fie
devorat de propriile sale personaje. Nu e chiar…”
MIRCEA BRAGA: „Degeaba încercaþi voi sã impuneþi un
cod, cã fiecare are codul lui.”
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ADINA CURTA: „Bineînþeles, bineînþeles. Asta ºi explicam.
Deci spuneam cã undeva în carte – nu mai îmi gãsesc unde
anume am pus ºi semn – este o frazã: „universitarii ãºtia –
niºte închipuiþi”. Mã rog. Probabil cã este sugestia pe care neo dã autorul legatã de modul în care trebuie sã citim cartea.
Dacã îºi propune. Acuma, cã i-a închipuit integral, adicã de la
faza de embrion literar la faza de personaj literar, sau doar
parþial, de la persoana fizicã, respectiv realã, la personaj literar,
asta nu este foarte important, întrucât actul creator rãmâne act
creator, noi avem aici de face cu actul literar ºi nu cu artã
fotograficã. Deci nu este artã fotograficã, este creaþie ºi trebuie
luatã ca atare. Actul lecturii este unul complementar actului
creaþiei, ºi responsabilitatea actului lecturii – apropo de cum
vrem sã citim – îi incumbã în întregime cititorului. Sigur cã
între cititor ºi scriitor existã un parteneriat, normal, pentru cã
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în momentul în care citesc cartea am stabilit un fel parteneriat.
Dar…, daþi-mi voie sã beau.”
AUREL PANTEA: „Eºti emoþionatã. E þuicã de Poplaca!”
AINA CURTA: „Da. Da este. Deci spuneam cã existã un
parteneriat, între autor ºi cititor, este unul liber consimþit, el
este liber de orice fel de constrângeri, de aceea niciodatã nu
vom putea suprapune ceea ce a spus autorul peste ceea ce a
înþeles cititorul. Ce a vrut sã înþeleagã, ce a putut sã înþeleagã,
ce a reuºit sã înþeleagã. Deci nu existã un asemenea gen de
suprapunere. Scriitorul este scriitor pentru cã scrie ºi atât, nu
pentru cã vrea sã spunã ceva, iar cititorul este cititor pentru cã
citeºte.”
AUREL PANTEA: „Iertaþi-mã, cartea asta are ºi o forþã
tranzitivã destul de puternicã. Deci tranzitivitatea limbajului ºi
mesajului este destul de puternicã. Numai cã oricine ar încerca
sã se recunoascã în aceastã carte nu se recunoaºte decât
parþial. Chiar, dar absolut toate personajele au un punct de
vedere în realitatea imediatã, însã evoluþia lor, metamorfozele
lor sunt absolut ficþionale, chiar dacã nucleul acela, vectorul
acela de tranzitivitate alimenteazã înclinaþia de a vedea „cine-i
ãsta!”, despre, nu, se topesc în ficþiune, dar absolut toate.”
ADINA CURTA: „Deci undeva într-un subsol, infratext,
autorul vorbeºte despre lecturã ca o cãlãtorie pe cont propriu,
deci lectura este o cãlãtorie pe cont propriu a cititorului, de
unde – tot el spune exact în infratext – destinul nesigur al
cãrþii, nesiguranþa destinului cãrþii, e un fel de «unde dai ºi
unde crapã». Unde dã autorul ºi unde crapã cititorul. Eu cred
cã în faþa unei asemenea cãrþi, o reacþie sãnãtoasã în faþa unei
cãrþi care poartã un asemenea titlu provocator ar trebui sã
semene cu reacþia pe care ar fi bine sã o aibã un adolescent
plin de coºuri care priveºte în oglindã ºi nu-i prea place ce
vede. Ar rãmâne optimist ºi îºi spune ei bine, asta este pentru
moment, dar este în puterea mea sã schimb acest lucru. ªi el
începe tratamentul.”
AUREL PANTEA: „Acum dumneavoastrã sã ºtiþi cã existã în
tipologia spiritului creator existã cel puþin douã categorii. Sunt
scriitori care îºi pun sufletul în dramã ºi vorbesc de traumele
existenþei pentru ei existenþa este o sumã de traume, ºi existã
scriitori care juiseazã pe seama existenþei ºi juisând pe seama
existenþei o vãd pe aceasta la modul comediografic. Ei Lucian
Bâgiu face parte din acei scriitori care pun existenþa în relaþia
comediei, în lumea comediei. El îºi comediografiazã pânã ºi
propriile traume, pânã ºi propriile suferinþe. Este autorul prin
excelenþã ironic. Vã rog sã mã credeþi cã am avut curiozitatea
sã vãd, sã caut în bibliotecã ce înseamnã salatã orientalã, deºi
nevastã-mea îmi face salatã orientalã, dar am vrut sã vãd care
este reþeta salatei orientale. ªi salata orientalã pur ºi simplu se
face din cartofi cu maionezã, sare ºi piper, ceapã, ei existã
capitole – dovadã cã Lucian Bâgiu ºi tehnic comediografiazã
experienþele – existã capitole Sarea ºi piperul, existã Maioneza
I, Maioneza II, toate acestea au rostul – cum sã spun – au
rostul sã facã pe cititor ºi pe autor sã râdã de propria sa condiþie.
Ei punerea în ridicol a lumii epice þine tot de inteligenþa, ironia
ºi ludicul acestui autor. Probabil cã nu mai…”
ADINA CURTA: „S-ar putea ca autorul sã fi intenþionat – sar putea – sã manipuleze uºor lectura printr-un avertisment pe
care îl împrumutã de la Derrida, zice «il n’y a pas de hors133
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aparþine pe veci sperãm autorului – deci cititorul devenind
beneficiarul acestui obiect poate sã continue procesul de
închipuire demarat de autor.”
AUREL PANTEA: „Dar poate sã îl lase în starea sa de obiect
sau poate sã îl transfigureze citindu-l.”

AUREL PANTEA: „Dar Derrida nu vorbeºte de textul ca
productivitate în sensul Kristevei?”
ADINA CURTA: „El scoate din context, spune doar atât: «il
n’y a pas de hors-texte». Eu am explicat ce înseamnã «horstexte» ºi mã gândesc cã poate el a vrut sã ne sugereze faptul
cã Salatã orientalã este, cum el însuºi o precizeazã, un univers
incomplet semantic. Deci este foarte prudent Lucian când pune
acest motto aici în faþã, dar nu ºtiu dacã invitaþia asta la
prudenþã, pe care ne-o adreseazã, nu ºtiu dacã suntem obligaþi
s-o respectãm. Deci nu ºtiu dacã ne poate obliga sã îi citim
cartea urmându-i sugestia, «il n’y a pas de hors-texte», deci
nu poate sã facã acest lucru. Tot ce poate sã facã el a fãcut
deja: a publicat aceastã carte, a dat publicitãþii acest text, l-a
fãcut public, deci asta i-a stat lui în putere. Prin acest lucru el a
cedat cititorului – cum se spune în limbaj juridic – uzufructul
produsului sãu. Adicã cititorul, care devine proprietarul fizic ºi
beneficiarul obiectului – întrucât proprietatea intelectualã vã
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AUREL PANTEA: „Pãi nu e prea mult de povestit.”
ADINA CURTA: „Nu prea este, într-adevãr, deºi s-ar putea ºi
povesti, dar vã invit sã achiziþionaþi aceastã carte ºi sã
descoperiþi singuri ce anume spune ea. Deci eu am sã vã spun
ce cred eu ca sã vã invit la lecturã. Am sã vã spun cã aceastã
Salatã orientalã nu este recomandatã suferinzilor de ulcer, asta
în ideea în care ulcerul este o boalã a stomacului, sau mã rog,
a digestiei, care este provocatã nu de ceea ce mãnânci, ci de
ceea ce te mãnâncã, aºadar nu recomand aceastã carte celor
care se lasã mâncaþi de sentimente cu prefixe, adicã de
resentimente, deºi, paradoxal, cartea ar putea reprezenta leacul
minune. Dacã este bine digeratã, dacã ar fi bine digeratã ea near putea lecui de toate închipuirile dãunãtoare. Cititã în felul
acesta cartea, sau digeratã în felul acesta Salata devine paliativul
care începe sã lucreze pe simptome. Dar ca orice paliativ, nu
PRO

texte». «Hors-texte» în limba francezã înseamnã, este o paginã,
o foaie, o gravurã intercalatã pe paginile unei cãrþi care nu este
numerotatã ºi care ilustreazã deci într-o imagine ceea ce textul
ne spune prin cuvinte. Probabil cã autorul a vrut sã sugereze…”

ADINA CURTA: „Nu dã atâþia bani pe ea ca sã o lase în
starea de obiect. Este scumpã. Bun, deci, a vrut sã facã el. A
demarat acest proces de.. ºi l-a împlinit, dar doar în mãsura,
doar într-atât cât a þinut de el. ªtiu cã nu este foarte ortodox sã
scoþi din context anumite fragmente ca sã ilustrezi cu ele ceva,
dar eu voi face acest lucru, Lucian îmi dã voie cu siguranþã ºi
am sã vã spun cã la pagina 183, sub artificiul textual al
consumãrii unui pahar de whisky, naratorul locului – locului,
adicã al capitolului respectiv, sunt mai mulþi naratori – spune
la un moment dat un lucru, care mie mi se pare cã este chiar
profesiunea de credinþã a scriitorului ºi care ar trebui sã fie
profesiunea de credinþã declaratã a oricãrui autor. Nu toþi autorii
îºi declarã profesiunea de credinþã, dar Lucian o face, ºi
ascultaþi cum zice: «Din acel moment nu mai ºtiu exact cum sau înlãnþuit întâmplãrile, deci fie-mi iertate neadevãrurile ºi
aibi îngãduinþã, iubite cetitoriule, dar scriu dupã cum cred eu
sã fi auzit ºi sã fi vãzut în acele vremuri de restriºte ale sfârºitului
de an.». Este o intervenþie foarte salutarã ºi foarte dibace.
Undeva mai spre final autorul ne oferã ºi un fel de cheie de
lecturã a acestui roman aflat sub pecetea tainei, aºa îl numeºte,
un fel de cheie de lecturã…, ºi anume în momentul în care
naratorul respectiv, ne aflãm în acel moment în plin ev mediu
cavaleresc, deci acel narator îºi aduce brusc aminte de legea
nescrisã a ordinului condeierilor, lege care ne instruieºte ºi ne
învaþã sã nu spunem niciodatã mai mult, niciodatã prea mult
în povestea noastrã, ci doar atât cât sã atragem atenþia ºi
interesul cititorului. Puþin mai departe acelaºi narator
mãrturiseºte cã el, lui îi este fricã cã cititorii lui s-au cam supãrat
din acest motiv, ºi anume pentru cã el nu a spus suficient de
mult, întrucât a auzit cã în noile vremuri se obiºnuieºte ca
poveºtile sã spunã foarte multe lucruri fãrã nicio noimã, dar în
ce-l priveºte, preferã sã spunã puþine lucruri, dar cu tâlcuri
bine ascunse. Nu ºtiu de fac bine sau rãu, mãrturiseºte – nu
ºtiu de ce arãt spre Lucian când e vorba de narator –
mãrturiseºte naratorul mai departe. Eu personal cred cã face
foarte bine ºi de aceea îmi însuºesc metodologia lui ºi nu vã
vorbesc despre conþinutul cãrþii, Aurel a fãcut-o în mare
parte…”
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convorbire a naratorului la telefon cu decana facultãþii:
«Întrezãrind o ºansã nesperatã spre a-mi manifesta preocuparea – altfel total inexistentã – pentru obiectul activitãþii mele
profesionale, intervenii hotãrât, cu o voce autoritarã: / – Nu,
doamna Decan. Sunt la Catedrã, cu domnul Profesor, hotãrâm
tematica ºi bibliografia pentru examenul de titularizare. / La
celãlalt capãt al undelor electronice, tãcere. De abia acum trãii
o oarecare neliniºte existenþialã. E drept cã, formal, era puþin
deplasat sã îi comunic eu doamnei Decan cã tocmai îmi
configurez posibilele subiecte pentru un concurs imparþial.»
Atât cu autoironia. Despre partea cu ironia cartea ne oferã mult
mai multe resurse ºi aici vã cer rãbdare cinci minute. Vreau sã
spun ironia onoreazã mediul universitar, dintr-o anumitã urbe
transilvanã, numitã în text, undeva pe la început, urbe cu pretenþii universitare, ºi anumite prestaþii profesionale. Mi-am pus
câteva semne aºa cã am sã vã citesc. Pentru cã vorbeam de…”
AUREL PANTEA: „ªtii ce doamna profesoarã, iar te
întrerup…”
ADINA CURTA: „Întrerupe-mã, dragul meu.”
AUREL PANTEA: „Toate citãrile astea pe care le practicaþi
dumneavoastrã au darul sã incite cititorul…”
ADINA CURTA: „Pãi asta vreau.”
AUREL PANTEA: „…într-o direcþie a tranzitivitãþii.”
ADINA CURTA: „Nu, la lecturã, doar la lecturã. Doar la
lecturã.”
AUREL PANTEA: „Dumneavoastrã vreþi sã ne determinaþi
sã recunoaºtem Alba Iulia în secvenþele narative…”
rezolvã cauza. Dar noi o sã vedem, trebuie sã ne rãmânã ºi
nouã ceva.”
AUREL PANTEA: „Doamna profesoarã, dumneavoastrã
faceþi referire la tranzitivitatea cãrþii acum?”
ADINA CURTA: „Vã dau libertatea… Vã spun imediat la ce
fac referire.”
AUREL PANTEA: „Eu ar trebui sã mã recunosc în personajul
poetul boem ºi bãrbos.”
ADINA CURTA: „Dar de ce þineþi neapãrat sã deveniþi
personaj?”
AUREL PANTEA: „Nu, dar faptul cã poetul acela bãrbos tot
ascunde sticle ºi chestii, pe mine mã amuzã chestia asta.
Bãnuiesc cã inteligenþa ºi talentul scriitorului construiesc atât
de bine personajele, încât personajul chiar dacã se cunoaºte,
admirã mai mult arta înaintea faptului cã se recunoaºte.”

PRO

ADINA CURTA: „Absolut. Am sã repet ceea ce spunea Aurel,
tonalitatea predominantã a cãrþii este cea a ironiei, asezonatã
pe ici pe acolo cu autoironia, ºi am sã precizez cã este vorba de
autoironia naratorului, mã refer în special la primul narator, din
capitolul întâi. ªi acest, aceastã atitudine autoironicã ne spune
foarte mult despre acel narator cã este unul foarte inteligent,
de ce spun acest lucru, pentru cã este simplu sã fii ironic, dar
este puþintel mai greu sã îndrepþi aceastã armã usturãtoare
spre propria tâmplã. Ceea ce aici în carte se întâmplã. ªi eu vãr
rog sã îmi daþi voie sã citez un fragment. Este vorba despre o
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ADINA CURTA: „Nu, vai de mine, honi soit qui mal y pense,
zic francezii.”
AUREL PANTEA: „Dar mie nu mi-e ruºine…”
MIRCEA BRAGA: „Dar parcã este vorba de Paris, nu ºtiu de
ce.”
ADINA CURTA: „Pãi vorbeam despre adolescentul care se
priveºte în oglindã. Eu vã recomand sã priviþi puþin oglinda pe
care ne-o întinde textul ºi dacã nu ne convine ce auzim, nu
avem decât cu eleganþã academicã ºi cu gratitudine faþã de
oglindã, sau faþã de naratorul respectiv, sau poate chiar faþã de
autor, cã ºi el este pe aici, nu avem decât sã facem lecturile
necesare. …ªi totuºi am sã citesc. «În acest moment cu toþii
ne întoarserãm uimiþi cãtre autorul bizarei înºtiinþãri. Era
burlacul convins. Nu conta. Ideea era, indubitabil, oportunitatea
supremã. Un cor de glasuri aprobã instantaneu cu o solidaritate
altfel greu de regãsit pentru orice altã iniþiativã comunã». În altã
parte: «Mai mult ca oricând începeam sã fiu convins cã
Profesorul meu bate câmpii. Pe de altã parte, în general prelegerile
domniei sale erau cam dezlânate, iar studenþii aºteptau cu sufletul
la gurã ºi cu pixurile suspendate, vreme de douã ore, sã afle
piatra unghiularã a expunerii.». Scrie în carte…”
(Lansare de carte – primele 40 de minute –, Lucian Bâgiu,
Bestiar. Salatã orientalã cu universitari închipuiþi, luni, 31 martie
2008, ora 14,00, în sala de lecturã cu publicaþii periodice,
Biblioteca Universitãþii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Invitaþi:
Aurel Pantea, Adina Curta, Un eveniment Cartea Româneascã)
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VEªTI BUNE DIN ITALIA
Diana Pavel-Cassese, colaboratoarea noastrã,
membrã a Asociaþiei Cultural– Sociale „Dacia” din Livorno,
în cadrul unui proiect finanþat de Guvernul României prin
care se urmãreºte îmbunãtãþirea imaginii culturale a
României în Italia, ne informeazã despre inaugurarea
unicului site apãrut despre cultura naþionalã în peninsulã:
lansãri de carte, expoziþii, simpozioane, conferinþe,
publicaþii, personalitãþi ,mari sãrbãtori ale calendarului
popular românesc etc. Redacþia site-ului este formatã
din tineri jurnaliºti culturali (Ingrid Beatrice Coman, Diana
Pavel– Cassese, Maria Floarea Pop, Violeta P. Popescu),
cãrora li se Alãturã o echipã de colaboratori atât din Italia,
cât ºi din România (studenþi, masteranzi, doctoranzi
,mediatori culturali , cercetãtori).
Spicuim din acest site:
– Asociaþia culturalã românã „Columna” din Padova
ºi Liga Românilor din Italia au organizat în perioada 11–7
decembrie 2008 un tur de prezentare, în ºase oraºe din
nordul Italiei , a traducerii în limba italianã a cãrþii Pãsãrile
cerului de Vasile Andru.
– Asociaþia socio-culturalã „Nicolae Bãlcescu” din
Cefalu a organizat, între 14– 16 noiembrie 2008, o acþiune
sub genericul „Folclorul ºi cultura României”, aflatã sub
patronajul Ambasadei României la Roma, Primãriei
Palermo ºi Primãriei Timiºoara.
– Puþin cunoscut publicului din România ,dar iubit
pentru talentul ºi forþa sa artisticã, Gheorghe Iancu, de
origine românã, este unul dintre cei mai mari balerini ºi
coregrafi în momentul de faþã în Italia. Centrul de Producþii
Teatrale din Milano ,condus de regizoarea românã Maria
ªtefanache, i-a dedicat o seratã aniversarã cu ocazia
împlinirii a 30 de ani de strãlucitã carierã artisticã în Italia.
Cu aceastã ocazie a fost lansat volumul Gheorghe Iancu

de Sabina Aripini.
– Volumul Monicãi Joiþa Relaþii culturale italo-române
1927– 1957 oferã prea destule ºi inedite elemente de
meditaþie ºi analizã despre istoria raporturilor diplomatice
între Roma ºi Bucureºti ,dar ºi culturale.
– Seria de evenimente Întâlniri cu artiºti extraordinari
din Est (dans, muzicã, picturã, film ºi teatru), în cazul de
faþã – România ,este organizatã de Institutul Cultural
Român ºi Centrul de Producþii Teatrale din Milano. Conceput
ca o premierã în cadrul unui program mai amplu de
promovare, care a vizat inclusiv comunitatea româneascã,
evenimentul a reunit elita artisticã româneascã din Italia.

VEªTI BUNE DIN ÞARÃ
A apãrut 99 de anotimpuri fãrã Nichita . Volum
comemorativ 1983–2008, Bucureºti, Editura „Sinteze”,
2008 de Cezarina Adamescu.
„ Jumãtate de veac cu Nichita. Un sfert de veac fãrã
Nichita. Trei sferturi de veac cu ºi fãrã Nichita. 99 de
anotimpuri cu ºi fãrã Nichita. Trebuie sã recunoaºtem,
fãrã putinþã de tãgadã, cã Nichita Stãnescu a fost toatã
viaþa ºi a rãmas un reper fundamental pentru cultura
româneascã. Nu existã om de culturã sã nu se raporteze
la el. S-a înveºnicit, prin simplul fapt de a fi, prin semnãtura
inconfundabilã prin care voia sã înveºniceascã Timpul:
Nichita, AZI” (Autoarea).
Acesta se adaugã contribuþiilor mai recente ale lui
Marin Tarangul Prin ochiul lui Nichita, Bucureºti, Editura
Cartea Româneascã, 1996; Doinei Uricariu, Nichita
Stãnescu. Lirismul paradoxal, Bucureºti, Editura Du Style,
1998; Corin Braga, Nichita Stãnescu. Orizontul imaginar,
ed. I, 1993, ediþia a II-a revizuitã ºi adãugitã, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 2002; Vasile Spiridon, Viziunile „învinsului
de profesie” Nichita, Iaºi, Editura Timpul, 2003.

IOAN BICHIª
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Nãscut în oraºul Târnãveni din judeþul Mureº, la 19
martie 1944, urmeazã cursurile ªcolii generale ºi liceale
la Liceul „ªTEPHAN LUDWIG ROTH” din Mediaº, judeþul
Sibiu.Urmeazã, la Bucureºti, studiile supe- rioare ale
Facultãþii de Arte Plastice, în cadrul Institutului Pedagogic
de 3 ani.
Dupã absolvire, funcþioneazã ca profesor de desen
la ºcolile din Mediaº, dedicându-se pregãtirii elevilor în
cadrul orelor din programul ºcolar, precum ºi în cadrul
cercurilor de arte plastice.
În paralel, timpul liber ºi-l consacrã picturii ºi graficii,
multe din tablourile sale ajungând în colecþii particulare
în Germania, SUA, Franþa ºi, bineînþeles, România.
Fiind apreciat ca grafician, i se solicitã ºi colaboreazã
cu Editura „Ardealul” din Târgu-Mureº, ilustrând diferite
cãrþi ºi reviste de culturã, lucrãrile sale fiind elogios
apreciate.
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Radu Costea

REVISTA REVISTELOR
LUCEA
FÃRUL, an XVI nr. 38 – 39 / 12 noiembrie
LUCEAFÃRUL
2008
Seria actualã, condusã de Dan Cristea, Gelu Negrea,
Horia Gârbea, Stelian Tãbãraº ne-a cucerit prin
profesionalism, consecvenþã, spiritul critic mereu treaz,
fie cã e vorba de cronica literarã (Gabriel Rusu, Felix
Nicolau, Gelu Negrea, Dan Cristea), de restituirile
spectaculoase (Benjamin Fondane) sau de duplexurile
propuse (în cazul de faþã, Lucian Vasilescu – Constantin
Star). Absolut incitantã ºi atrãgãtoare ancheta revistei
sub genericul „Titlurile literaturii române între inspiraþie ºi
grotesc” (I) La întrebarea: „Care credeþi cã sunt cele mai
neinspirate, hilare, groteºti ºi nepotrivite titluri..?” se dau,
în unele cazuri, exemple de un haz nimicitor. Simpla lor
înºiruire bate toate momentele umoristice ale televiziunilor
care sunt, dupã cum ni se spune, „aproape de noi”: „Un
vals pentru Maricica” (N. Þic), „Casa cu ochii scoºi”
(Romulus Zaharia), „Sunt o babã comunistã” (Dan Lungu),
„Pe bune / pe invers” (Adrian ªchiop), „Dansând cu
Jupuita” (Adrian Oþoiu), „Sarmale de cuvinte” (Valentin
Jantea) º.a.m.d. Aºteptãm continuarea. Remarcabil
debutul poetic al lui George Alexandru Serediuc, prezentat
de Claudiu Komartin: «trupul meu / e un instrument de
mãsurare a timpului / e cel mai lung vis de pânã acum /
ºi se vede ca o explozie în cer».
STEAUA an LIX, nr. 10 / octombrie 2008
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Suficiente puncte de atracþie prezintã ºi acest numãr
al revistei clujene, alcãtuit cu probitate ºi seriozitate
ardeleneascã: „Jurnal cu Elada moartã ºi vie” de Ruxandra
Cesereanu, cele douã proze semnate de Alexandru
Jurcan, comentariile critice exemplare ale lui Ion Pop,
Petre Poantã, Ovidiu Pecican, traducerile poemelor în
prozã de Paul Claudel (Aurel Rãu) sau reflecþiile despre
criticã ale lui Felix Nicolau ºi Florin Mihãilescu. Mai ales,
mi-a atras atenþia dialogul lui T. Tihan cu profesorul de
limbã românã contemporanã, G. Gruiþã, autorul unei
„Gramatici normative” (1994), unanim apreciate în lumea
specialiºtilor. Acesta s-a aflat în douã rânduri în S. U. A.,
ca profesor la Portland ºi Los Angeles (1975 - 1976) ºi
ca vizitator (2006). De reþinut poziþia argumentat criticã a
reputatului profesor clujean faþã de situaþia la zi în
învãþãmântul românesc: „la metehnele, mai vechi sau
mai noi, ale învãþãmântului nostru se adaugã acum
noutãþile de import”. Se întreabã acesta: „Nu copiem,
oare, cu prea mult sârg, sisteme de învãþãmânt care nu
doar cã nu au nicio acoperire în viaþa societãþii româneºti,
dar ne mai ºi aduc în situaþia jenantã de a vedea, peste
câþiva ani, cã, în timp ce noi îi imitãm, fãrã discernãmânt
(s.n.), pe strãini, aceºtia încep sã se debaraseze (…)
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chiar de preceptele ºi normele pe care le-au impus ºi nu
totdeauna cu totul dezinteresat? ” Ar fi bine sã reflectãm
la asta.

CONVORBIRI LITERARE an CXLII nr. 10 /
octombrie 2008
Ioan Holban, cronicar literar experimentat ºi respectat,
face o demonstraþie convingãtoare: ION COCORA este,
înainte de toate, poet ºi abia în al doilea rând, cronicar
dramatic. Cele opt volume de poeme publicate între 1969
– 2007, cu deosebire cele apãrute dupã 2000, ilustreazã
o paradigmã literarã ºi de sensibilitate accentuat elegiacã,
fãrã a respinge ironia ºi tenta umoristicã, cu încredere
nedezminþitã în imaginarul poetic, ca ºansã de regenerare
a naturii umane. Observaþii de mare fineþe asupra „Istoriei
ieroglifice” (D. Cantemir) face Constantin Pricop în partea
a doua a comentariului sãu: arhitectura somptuoasã,
spectacolul mãºtilor, perspectiva narativã complexã,
tehnica inserþiilor epistolare, trãgând urmãtoarea
concluzie: „Caracterul singular al acestui roman ilustreazã
în egalã mãsurã calitãþile autorului ºi fierberea spiritualã
a epocii sale, mutaþiile care se produc în mentalitatea
europeanã”. Un meritat elogiu aduce / construieºte Petru
Ursache eminescologului Mihai Cimpoi. Exegetul de peste
Prut ajutã la revelarea ºi aprofundarea unor noi laturi ale
personalitãþii eminesciene atât din unghiul psihologiei
moderne, din perspectiva noilor curente filozofice sau
paralelismului Eminescu – Brâncuºi: „Creaþia lor se pune
temeinic sub semnul antologicului pur. Ei exprimã în
poezie ºi sculpturã – fiinþa ca fiinþã. Inerþia, staticul este
scos de ei din materie, rãmâne miºcarea spiritualã purã,
devenirea întru fiinþã.”
SUD an XI, nr. 9 – 10 / septembrie – octombrie 2008
Responsabil cu „ semnalele de alarmã ”, cu
avertismentele rostite pe toate tonurile posibile (grav,
apãsat, strigat), LIVIU IOAN STOICIU atrage atenþia –
de data asta – asupra „dezinteresului instituþional faþã de
cultura scrisã”. Muzeul Naþional la Literaturii Române nu
are suficient spaþiu, plãteºte o chirie enormã proprietarilor
de drept, primeºte fonduri meschine, iar Uniunea
Scriitorilor considerã cã „nu are nicio obligaþie” faþã de
membrii sãi, în condiþiile în care timbrul literar atrage
sume importante pentru visteria acestei instituþii. Un
remarcabil eseu despre „Estetica poeziei: de la cuvânt la
poezie” semneazã Constantin Miu (o primã parte). „SUD”
este una din puþinele reviste culturale care semnaleazã
dispariþia a doi mari actori români: „ªtefan Iordache, un
actor pentru eternitate” ºi „Ilarion Ciobanu – un monstru
sacru al ecranului românesc”.
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CUL
TURA an III, nr. 46 / 20 noiembrie 2008
CULTURA
În mai puþin de trei ani de existenþã, „Cultura” lui
Augustin Buzura a devenit o prezenþã distinctã ºi
respectatã în peisajul publicistic de profil cultural. E o
revistã bine fãcutã, echilibratã, cu materiale substanþiale,
variate ca tematicã, semnate de colaboratori de marcã,
cum ar fi: Eugen Simion – „Nichita Stãnescu. Poezia
eroticã” (III), Alexandru Cistelecan – „Dezbatere cu moderator partizan”, Alexandru Dobrescu – „Nimic nou sub
soare”, Constantin Coroiu – „Soldatul de bronz”, Gelu
Negrea – „Dicþionar Caragiale. Amicul”. Comentând
„Fotograme” de Tatiana Dragomir, Alex. Goldiº este de
pãrere cã aceasta este „io prozatoare adevãratã, care
meritã toatã atenþia”, iar Adriana Stan crede cã „Zilele
regelui” de Filip Florian atrage atenþia, în primul rând, prin
stilistica impecabilã, coloristica ansamblului ºi iscusinþa
miniaturalã a descrierilor. Ce ºansã are poezia în
„economia de piaþã”?! Doina Uricariu este neliniºtitã, dar
nu refuzã poeziei orice ºansã: „O sã ne bântuie, în curând,
ºi ecologia sufletului, o sã ni se facã milã de urechile
noastre, de buzele noastre ºi de ochii noºtri”. Iar Ion Pop,
cu prestigiul ºi competenþa aflate în afara oricãrei discuþii,
scrie urmãtoarele: „Poeþii care conteazã acum în toate
þãrile cu tradiþie literarã serioasã ar arãta, dacã ar fi citiþi
de mulþi dintre poeþii noºtri, cã sunt departe de
mizerabilismul
„mizerabilismul
mizerabilismul” cultivat în exces la noi, cã numeroase
postmodernisme
„postmodernisme
postmodernisme” pentru care se mai opteazã din
comoditate sunt, prin alte locuri, depãºite”.

BUCOVINA LITERARÃ an XIX, nr. 10 /
octombrie 2008
„La 70 de ani de la apariþia Societãþii Scriitorilor
Bucovineni” se numeºte editorialul semnat de redactorul
– ºef al revistei, Ion Boldeanu. Se alãturã urãrilor cuvenite,
la o atare aniversare, Matei Viºniec, Liviu Antonesei,
Fraga Cusin, Leo Butnaru, Adrian Erbiceanu, ºi Ionuþ
Caragea, reprezentând Asociaþia Scriitorilor de Limbã
Românã din Québec, Theodor Codreanu, Marian Victor
Buciu, Constantin Pricop, Ioan Holban, Daniel Sãuca,
Horia Mocanu, Vasile Dan, Horia Gârbea, Marian Barbu,
Marcel Mureºeanu, Ioan Moldovan, Lucian Vasiliu, Paul
Aretzu, Calistrat Costin, Petru Ursache, Liviu Ioan Stoiciu,
Constantin Cãlin, Luca Piþu… Nu putem face altceva
decât sã ne alãturãm urãrilor de bine ºi de succese! LA
MULÞI ANI CÂT MAI RODNICI!
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ARGEª an VIII, nr. 10 / octombrie 2008
Între multele puncte de interes ale prezentului numãr
semnalez: „O altã definiþie a Patafizicii” de Luca Piþu,
surprinzãtor ºi savuros ca întotdeauna, pagini de aleasã
poezie sub semnãtura lui Liviu Ioan Stoiciu, Sorin Durdun,
Adrian Zalmora, Ioan Buteanu, Adrian Suciu, Gabriel
Mirea, Mihai Merticaru. Ancheta revistei
revistei, realizatã de
Dumitru Augustin Doman, are în vedere fenomenul
optzecist. Rãspunde, pentru început, Gellu Dorian care
– pe bunã dreptate – nu pomeneºte de postmodernism,
refuzând orice ifose de acest gen. Autorul „Infernului migrator” vede optzecismul din interior, apreciind cã nu e
profitabil sã vedem fenomenul ca produs exclusiv al unei
grupãri omogene. Membrii acestei grupãri au fost ºi sunt
„Individualitãþi bine conturate” care trebuie judecate ca
atare. Pe de altã parte, e vorba despre „o generaþie la
maturitate” ce refuzã sã îmbãtrâneascã – o generaþie ceºi meritã locul în istoria literaturii române. Nu putem trece
cu vederea articolul de atitudine, scris în cerneluri tari,
ale Magdei Ursache: „Goii ºi Goya”.

VITRALIU an XVI, nr. 3 – 4 (31) – septembrie 2008
Este un numãr al aniversãrilor: IAªI – 600 (Mircea
Radu Iacoban), CIOSU – 70 (Alexandra Titu), dar – în
mod deosebit – BACÃU – 600, ocazie cu care semneazã
materiale consistente: Eugen Uricaru („Cine suntem, cine
vom fi? ”), Cristian Teodorescu („ Omul care mi-a
cronometrat fericirea ”), Ozana Kalmuski – Zarea
(„Restituiri esenþiale”), Claudia Voiculescu („Nostalgii”),
Doru Ciucescu face o scrupuloasã „dare de seamã” asupra
învãþãmântului superior bãcãuan, Ioan Mitrea prezintã
personalitatea lui Ioan Simionescu, primul bãcãuan
preºedinte al Academiei Române, subliniind faptul cã în
cei 140 de ani de existenþã ai Academiei Române, Bacãul
a dat 27 de membri activi ai prestigioasei instituþii. Între
aceºtia se reþin Vasile Alecsandri, Ion Ionescu de la Brad,
Gheorghe Vrânceanu, Vasile Pârvan… Despre
începuturile presei bãcãuane (sãptãmânalul „Diorile”
apãrea la 21 septembrie 1867), cine altcineva decât
Marilena Donea?

TRIBUNA an VIII, nr. 148 / 1-15 noiembrie 2008
«Dacã ar mai trãi poetul Ion Caraion, ce bucurie
enormã ar manifesta sã citeascã versuri ca acestea ale
contemporanului nostru Ion Cristofor», este de pãrere
Marian Barbu, dupã un comentariu atent al volumului „O
cuºcã pentru poet”, apãrut în 2007, o adevãratã pledoarie
„pentru o esteticã a vagului”. Urmare a eseului publicat
în numãrul precedent, „Shelby Steele ºi critica politicilor
rasiale postbelice din Statele Unite”, semnat de Marius
Jucan, aprofundeazã „limitele discursului despre rasã ºi
identitate rasialã”, ajungând – în final – la dilema: poþi sã
fii simultan conservator ºi afro – american? Se pare cã
da, o alternativã necesarã la discursul radical al reprimãrii
rasiale. Pasionat este interviul pe care-l acordã ION VLAD
lui ªtefan Monasia. Reþinem douã afirmaþii ale
prestigiosului critic ºi teoretician literar: „Istoriile epice
înseamnã totdeauna o promisiune pentru o lume ºi pentru
o umanitate imaginate prin funcþiile secrete ale ficþiunii
creatoare ºi prin emergenþa unui imaginar deschis…” Iar
PRO

NORD LITERA
R , an VI, nr. 10 / octombrie 2008
LITERAR
La rubrica „Univers concentraþionar” Daniela Sitar –
Tãut comenteazã câteva din episoadele „cele mai
terifiante ale universului carceral autohton” evocate de
Virgil Ierunca în „Fenomenul Piteºti”. Ea îl considera,
sugestiv, pe Eugen Þurcanu, personaj sumbru al istoriei
comuniste, «un Frankenstein autohton», cu descrierea
strategiilor demoniace ºi foarte greu de crezut pentru mai
tinerii cititori… Un excelent comentariu pe marginea
poeziei lui Artur Enãºescu realizeazã Constantin
Cubleºan („Revolta zeului”). Se mai remarcã poemele lui
Gaál Aron (cu prezentare ºi traducere de Vasile Dan),
„Imn existenþei” de Elena Liliana Popescu, precum ºi eseul
Tereziei Filip – „Nichita Stãnescu. Divinitatea daimonicã.
Ambiguitate ºi seducþie”.
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în altã parte: „Vârsta biologicã nu e mai importantã decât
creaþia”, cu adresã directã la venerabilii universitari
respectaþi – exclusiv – pentru vârstã ºi experienþã.

AXIOMA an IX, nr. 10 / octombrie 2008
În primul rând salutãm, cu recunoºtinþã, apariþia
articolului omagial „Duiliu Zamfirescu” semnat de Ieronim
Tãtaru. În nota obiºnuitã, atentã ºi pãtrunzãtoare, se
dovedeºte a fi cronica literarã a lui Constantin Trandafir:
„Un eseist scump la vedere”, având în prim – plan „Intrãri
în labirint” de Christian Crãciun, pentru care „intrarea
principalã în labirint este (…) scrisul, literatura… ”
Reflecþiile privitoare la acest domeniu sunt sceptice, când
prea luminoase, având în vedere „Mãreþia actului”. Despre
„Argumentul ontologic al lui Descartes” – Ion Macri, despre
„Profilul psihologic ºi spiritual al poporului român în relaþia
cu limba românã” (II) – Petru Dincã ºi, nu în ultimul rând,
laureatul Premiului Nobel pe anul 2008, Jean – Marie
Gustave Le Clézio rãspunde întrebãrilor lui Florin Dochia:
„Cãrþile mele sunt ceea ce-mi seamãnã cel mai mult”.

SCRISUL ROMÂNESC an VI, nr. 10 / octombrie
2008
Comentând eseul lui Constantin M. Popa, „Adrian
Marino, ideo-criticul impenitent”, Gabriel Coºoveanu,
convins cã are în faþã o carte-eveniment, ne învaþã cum
sã-l înþelegem pe autorul „Biografiei ideii de literaturã”.
Fermecãtoare ºi substanþialã, ca întotdeauna, Irina
Mavrodin gloseazã elegant despre „Magie de l’artiste
irréaliste…” O vibrantã evocare – necrolog semneazã Emil
Boroghinã: „A murit Regele Scamator…” Spune acesta:
„Nu puþini au fost aceia care l-au asemuit cu Lawrence
Olivier ºi cu Peter O’Toole… El a fost însã ªtefan Iordache,
unicul, unul dintre cei mai mari actori români, un actor
planetar”. La o altã paginã, Ion Parhon îl caracterizeazã
astfel: „Un Om fascinant printre actori, un Actor de geniu
printre oameni”. No comment!

când se cere pedepsirea în instanþã ºi se aºteaptã sã i
se impunã „tãcerea” insolentului subordonat, e grav. ªi e
mare pãcat cã s-a ajuns aici. Alexandru Jurcan
comenteazã la rubrica POESIS (?!), cu titlul „Epicul
fascinant al criticii” cartea lui Cornel Cãpuºan, „Sadoveanu
sau fascinaþia lumii” – deci o carte de criticã despre un
prozator la rubrica „Poesis”. Interesant! Nu am citit cartea
distinsului universitar clujean, dar am mari îndoieli, având
în vedere bogata ºi substanþiala bibliografie sadovenianã,
din care am citi suficient, cã Domnia Sa, dupã cum ne
încredinþeazã comentatorul, „a scris cea mai incitantã ºi
cea mai fascinantã carte despre Sadoveanu ”.
Superlativitã?!

ATENEU an 45, nr. 10 / octombrie 2008
Variat, dens ºi complex, ca în atâtea alte rânduri, este
ºi acest numãr din „Ateneu”. Marin Cosmescu Delasabar
îl prezintã pe Maximilian Costin (1888 - 1938) în calitate
de „prim traducãtor al lui Mallarmé”. Este vorba despre
14 texte poetice traduse de acesta în tinereþe, dar tipãrite
abia în 1936, la Târgu – Mureº, tentativã calificatã de M.
C. Delasabar ca „o strãdanie cu adevãrat eroicã”. În altã
parte, Ioan Dãnilã ne oferã date preþioase despre
Constantin Moscu, „cel mai apropiat colaborator al lui
Grigore Tãbãcaru”. La rubrica „Arte ºi meserii” Constantin
Cãlin îºi continuã în „Cronica unui eºec” (III) execuþia
publicã (necesarã ºi logic argumentatã) a lui Eugen
ªendrea, mistificatorul de serviciu al judeþului Bacãu.
Cronica literarã este susþinutã de Carleta – Elena Brebu
(Ancelin Roseti – „Împãierea lumii”) ºi Adrian Jicu (Dan
Stanca – „Cei calzi ºi cei reci”) Poezia e reprezentatã de
Gheorghe Chiþimuº ºi Ancelin Roseti. Sub semnãtura
acestuia din urmã: „Zãdãrniceºte-mã, Femeie!, / tu, suavã
matriþã a uimirii…// Noaptea-i de numai o ºchiopã (?!)…”
Nu cumva… „ºchioapã”?!

PLUMB an III, nr. 19 / octombrie 2008
„Postmodernitatea lui Daniel ªtefan Pocovnicu –
apreciazã Grigore Codrescu – a reþinut din cadrul acesteia
simþãmântul puternic, cu consecinþe în plan stilistic ºi al
viziunii, cã toate lucrurile din lume au fost spuse, cã
reacþia eului poetic nu se poate manifesta decât în plan
livresc cultural, compensarea sprijinindu-se pe ironia
afectuoasã, pe reacþia insistent ludicã ºi pe interferenþa
maliþiei cu lirismul pur ºi auster, ce aminteºte de Nichita
Stãnescu. ” Semneazã prozã (bine strunitã) Licã
Ciuºmãdel ºi Ozana Kalmuski – Zarea, iar poezie –
Dionisie Duma ºi Nicolae Mihai, Valeriu Tãnasã, Andrei
Fishoff, Mircea Bostan, cu observaþia cã existã inegalitãþi
valorice, semn al unei prea mari permisivitãþi.

PRO

CAFENEAUA LITERARÃ an V, nr. 10 /
octombrie 2008
Sã fii chemat la tribunal pentru vina de a avea opinii
critice este cel puþin ciudat, chiar dacã… reclamantul e
„un ambasador la Paris”, dar sã fii chemat la tribunal de
preºedintele Uniunii Scriitorilor nu-i de ici, de colo… Iar
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Dinu Mirea

BREVIAR EDITORIAL

MIHAI MÃNIUÞIU - Despre mascã ºi iluzie ,
Bucureºti, Editura Humanitas, 2007, 140 pagini
Mihai Mãniuþiu este una dintre cele mai pregnante
personalitãþi ale scenei româneºti, creator al unui limbaj
teatral mereu proaspãt ºi inventiv, fie cã a pus în scenã
„Antigona” de Sofocle, „Bacantele” de Euripide, „Perºii”
de Eschil, fie cã a dat viaþã unei lumi vii, dramatice ºi
contradictorii, plecând de la piesele lui William
Shakespeare: „Îmblânzirea scorpiei”, „Richard II”, „Timon
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din Atena”, „Macbeth”, fie cã a plecat de la texte de o
modernitate provocatoare: „Caligula” de A. Camus, „Omor
în catedralã” de T. S. Eliot, „Woyzcek” de Georg Büchner
sau „Lecþia” lui E. Ionescu. Nu întâmplãtor creaþia sa
scenicã a fost comentatã de Ciprian Petre – Mateescu
în „Imagini de spectacol” (2002), Dan C. Mihãilescu în
„Dansând pe ruine” (2006) sau Mircea Morariu în „Mihai
Mãniuþiu – ipostaze esenþiale ” (2008). Cartea comentatã
acum, despre arta actorului, este structuratã în zece
secvenþe, unde observaþia sclipitoare, adevãrul adânc
uman ºi demonstraþia seducãtoare transformã acest op
într-un „best - seller” al consumatorului de teatru. Expresia
este, nu de puþine ori, memorabilã: „Figura ludicã a
histrionului vine spre noi, spectatorii, dintr-un orizont
mitic, dintr-o vârstã de aur, în care existenþa e un joc ºi
jocul existenþã” Sau: „In arta teatrului, spiritul este
pseudonimul corpului transfigurat prin joc”. Pentru Mihai
Mãniuþiu SCENA este „imago mundi”, iar actorul – cel
care mediazã spectatorului confruntarea cu sine însuºi
în logica „teatrului pur”, unde imaginea (teatralã) nu este
decât o tuºã scenicã a situaþiei dramatice.
FLORENTIN POPESCU – Un mesteacãn rãtãcit în
câmpie. Amintiri ºi evocãri, Buzãu, Editura Mod Linotype,
2007, 254 pagini
Florentin Popescu este autorul a 40 de cãrþi (poeme,
prozã, eseuri, dicþionare, monografii, reportaje), la care
se adaugã câteva antologii, cuvinte introductive, memorii.
Un loc aparte îl ocupã tocmai acestea din urmã, amintirile
ºi evocãrile, între care se remarcã: Istoria anecdoticã a
literaturii române (1995), Cafeneaua literarã ºi boema ei
(1996), Amintirea care rãmâne (2002), la care se adaugã
Un mesteacãn rãtãcit în câmpie (2007). E limpede cã
autorul buzoian, îndrãgostit de meleagurile natale, are
toate datele native (ºi dobândite) pentru acest gen de
scrieri: sensibilitate cultivatã, disciplinã intelectualã, talent de evocator, penel de portretist, un experimentat
admirator al trecutului, romantic pur – sânge ºi prea puþin
dispus sã vadã dincolo de perdeaua moale ºi caldã a
nostalgiei. Îndrãgostit pânã peste poate de amintirile sale,
pãstreazã în memoria sa afectivã – cu aceeaºi intensitate
– „despãrþirea tragicã de sat”, mai apoi viaþa de elev al
prestigiosului liceu „B. P. Haºdeu”, colegii ºi dascãlii pe
care i-a avut, recunoscând onest cã în acei ani trãia
„bucuria clipei”, fãrã prea mari profunzimi. Acordã un
spaþiu semnificativ anilor de formaþie culturalã, cu
deosebire celor din perioada studenþeascã. În multe
privinþe, acesta oferã destule date preþioase de istorie
literarã, comentând ºi apreciind atent pe acei colegi (viitori
scriitori ºi gazetari) pe care i-a cunoscut în perioada
bucureºteanã. Tocmai aici se strecoarã ºi o informaþie
falsã. Ovid S. Crohmãlniceanu nu a fost nicio clipã
PRO

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ „Duiliu Zamfirescu”
Vrancea, Leon Kalustian. 100 de ani de la naºtere.
Vrancea
Incursiuni bibliografice, Focºani, Editura Andrew, 2008,
162 pagini
Cartea de faþã este o foarte necesarã ºi meritorie
valorificare ºi sistematizare a principalelor date biografice
ºi bibliografice legate de personalitatea lui Leon Kalustian,
lucrare realizatã la sugestia lui Ioan Codreanu, nepotul
acestuia, din iniþiativa ºi cu sprijinul direct al domniºoarei
Teodora Fântânaru, cu o însemnatã contribuþie a Nicoletei
Opriºan care s-a ocupat de selectarea, ordonarea ºi
structurarea materialelor documentare, dar ºi a lui Gabriel
Furnica care a semnat prefaþa ºi a alcãtuit o listã de cãrþi
cu autografe din Fondul „Leon Kalustian”. Omul este
evocat de Nicolae Carandino, Constantin Virgil Gheorghiu,
Varujan Vosganian, Z. Ornea, Valeriu Râpeanu, Ioan
Adam, Vartan Arachelian… De la Teodora Fântânaru aflãm
cum puteai sã fii condamnat la o lungã ºi grea detenþie
pentru „infracþiunea de rãspândire de publicaþii ºi cãrþi
interzise” (1960 - 1964). Printre aceste cãrþi figurau opere ale lui Nichifor Crainic, C. Noica, Vasile Voiculescu,
Octavian Goga, Ion Petrovici, Mircea Eliade. Mai sunt
reproduse amintiri, confesiuni, interviuri acordate, din care
se ridicã profilul unui intelectual de o probitate dezarmantã:
„Scrisul(…) se impune ca un corolar inexorabil al unor
emoþii”, o „necesitate psihologicã” fãrã de care nu ºi-ar fi
putut justifica existenþa. De un real interes sunt paginile
de corespondenþã (Gala Galaction, Cella Delavrancea,
ªtefan Baciu, Nicolae Carandino). Impresionante cu
adevãrat sunt eforturile familiei de a obþine graþierea
acestuia (a suportat douã detenþii: între 1951 – 1955 ºi
1960 - 1964). Excelente articolele reproduse: „Lichelizarea
þãrii” (1936), de o uimitoare actualitate ºi un altul, publicat
în acelaºi an, „Concluziile la bacalaureat” ce sunã a prozã
S. F.: din totalul candidaþilor reuºeau sã ajungã la oral 40
– 75%. Dar dupã proba oralã?!?... Cu câtã responsabilitate
se dãdeau examenele atunci, vremuri apuse! Sã mai
reþinem cã la „Mãrturii documentare” sunt reproduse 22
de fotografii ºi peste 30 de documente ºi pagini olografe.
Reabilitat – din punct de vedere juridic – abia la cinci ani
dupã moartea sa, el are acum ºansa unei reconsiderãri
reverenþioase.
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mentorul „Cenaclului de Luni” (N. Manolescu a jucat acest
rol), dar e adevãrat cã a contribuit la formarea ºi afirmarea
prozatorilor ce vor forma aºa – numita „Generaþie ’80 “,
în calitate de mentor al cenaclului „Junimea”, dupã anul
1969. Mãrturisesc cã nu sunt în stare sã vãd în Bacovia
ºi Minulescu „douã faþete la fel de valoroase
valoroase(?) ale
simbolismului”. În rest, îmi recunosc încântarea cu care
am citit aceastã carte, în care sunt de întâlnit câteva
portrete memorabile, cum ar fi acelea ale lui Romul
Munteanu ºi Daniel Turcea. Dar – probabil – autoevaluarea
pe care ºi-o face în dialogul sãu cu Al Deºliu (2006) este
cea care se þine minte cel mai bine: „un biet scrib care
trãieºte la graniþa dintre veacuri ºi dintre milenii ºi-ncearcã
sã scrijeleze ceva pe marginile universului ºi ale
eternitãþii”. A reuºit, n-am nicio îndoialã.
COSTICÃ NEAGU – Neculae Popescu – un om, o
viaþã, un destin, Focºani, Editura Terra, 2007, 112 pagini
Foarte rar mi-a fost dat sã cunosc un om care sã facã
atât de mult pentru cultura vrânceanã (mã refer, în special, la Simion Mehedinþi de care se ocupã prodigios de
aproape douã decenii) ºi sã primeascã atât de puþinã
recunoºtinþã pentru faptele sale de culturã, care sunt –
mai degrabã – ignorate cu ostentaþie. Cartea de faþã este
dedicatã învãþãtorului Neculae T. Popescu, unul dintre
marii apostoli ai neamului (de stirpe haretianã), care „a
fãcut din jocul ºi cântecul nãrujean o fãclie pe care purtato prin toatã þara, dar ºi peste mãri ºi þãri…” Volumul îngrijit
de Costicã Neagu se împarte în douã mari secþiuni: I.
VRANCEA ARHAICÃ – istorie, unde sunt înregistrate
principalele contribuþii documentare, date despre strãvechiul port românesc de pe aceste meleaguri, poziþie
geograficã, dar ºi informaþii despre prestigiosul Ansamblu
de Dansuri Nãruja, dansatori, taraf, despre Ansamblul
folcloric „Comoara Vrancei”, precum ºi suita de succese
obþinute pe plan judeþean ºi regional; II: EVOCÃRI,
realizate cu multã preþuire ºi cãldurã sufleteascã de cãtre
Costicã Neagu, Valeriu Anghel, Dumitru Pricop, Alexandru
Stean, Cezar Cherciu, Ion Micu, Cristina Panþiº. Albumul
omagial, reprezentat de 56 de fotografii color ºi alb –
negru, la care se adaugã 10 reproduceri dupã diplomele
ce atestã rezultatele performante ale Ansamblului
folcloric, al cãrui suflet ºi creier a fost Neculae T. Popescu,
trecut în lumea celor veºnice la 90 de ani împliniþi.

PRO

SIL
VIA MILER – Inventarul unei seri, Bacãu, Editura
SILVIA
Plumb, 2007, 80 pagini
Poeta din Bacãu se aflã la a treia apariþie editorialã,
dupã „Lacrima Meduzei” ºi „Incantaþiile Meduzei” (2005,
2006), lãsându-ne sã înþelegem cã „Inventarul unei seri”
încheie un ciclu poematic ce se aflã – cum bine observa
Petre Isachi, prefaþatorul acestui volum – sub semnul
Meduzei (nãscãtoare a unui spaþiu neliniºtit peste care
se aºeazã obsesiv imaginea deformatã a Sinelui ). Nevoia
de liniºte, armonie ºi echilibru, tandreþe se întâlneºte,
paradoxal, cu atracþia irezistibilã spre zona thanatosului
ºi a neliniºtilor terifiante: „Armãsar pursînge, jar / Otravã,
chemat coºmar, / Rãu dorit, greu de-ndurat, / Bine-o fi,
de-i refuzat?!” Este de apreciat arhitectura bine gânditã a
volumului: în prima secþiune a volumului sunt radiografiate
„stãrile” aflate între liniºtea îmblânzitã (aici) pe genunchi
ºi spaimele neºtiutului din clipa „fãrâmiþatã”, cu „respiraþia
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întretãiatã, / contorsionatã”, între a fi autentic ºi…
înstrãinat de sine; în a doua secþiune îºi gãsesc locul
„faptele” ce îneacã visele ºi anuleazã „cutia cu himere”
într-un univers al „valorilor trucate”; în sfârºit, în secþiunea
a treia apar „fãpturile” chemate pe calea amintirii: Ana,
Maria, Tatãl, ce-au umplut lumea cu „plecãrile lor”, lãsând
în urmã „puzderii de cuvinte”. O linã ºi continuã translare
între cele douã dimensiuni: a realitãþii inconfortabile ºi
anxioase, pe de o parte, ºi una a „alintului final”, acolo
unde ne aºteaptã, sub bãtaia descântecului, noaptea ºi
visarea. O poezie a sonoritãþilor caline ºi a chemãrilor
rãvãºitoare, neiertãtoare, dupã cum autoarea este
stãpâna maturã a unui teritoriu strãbãtut de neliniºti ºi
dezmierdãri.
ION LAZÃR DA COZA – Crucea umbrelor. Povestiri,
Focºani, Editura Pallas, 2008, 178 pagini
Iatã cã poetul Ion Lazãr, autorul volumului „Labirintul
de zãpadã” (2002), îºi adaugã numele satului natal Coza
(comuna Tulnici, Vrancea) ºi un volum de prozã scurtã,
cu douãsprezece naraþiuni ce dovedesc cu prisosinþã,
talentul de povestitor, capacitatea de a descoperi cititorului
o lume viguroasã, naturi pasionale puternice, psihologii
încãrcate de sentimentul culpei sau al frustrãrilor, dovedind un remarcabil simþ al cuvântului revãrsat cu naturaleþe, miºcarea scenicã bine supravegheatã, deschiderea
spre poezie, precum ºi rafinamentul unor procedee (v.
Fântâna, Cotul lui Manea, Olarul). În unele cazuri (Alte
veri, Olarul, Comoara) peste toate se aºeazã un duh de
magie ºi visare, de încrâncenare ºi forþã, rezultând de
aici o realitate infuzatã discret de elemente fabuloase ºi
pãrelnice. Pentru capacitatea de a pãtrunde psihologia
personajelor (Ileana, Pavel) aº remarca Porunca ºi Moº
Pavel, pentru rodnicia cu care prospecteazã destinele
tragice, cu o fermecãtoare deschidere spre poezie, se
impun atenþiei: Caisul ºi Comoara, unde – e adevãrat –
se simt ecourile gândirii moralizatoare a prozatorului din
ªiria. O prozã care ar fi putut deveni exemplarã, oferind
un fascinant spaþiu de reflecþie pe tema morþii, este Olarul.
Din pãcate, perspectiva puþin generoasã îi sufocã
sensurile sau, în orice caz, le atenueazã forþa virtualã.
Ignorând marile „valuri” ale prozei moderne ºi post –
moderne, mândru de trãinicia rãdãcinilor sale rurale, Ion
Lazãr se prezintã în faþa cititorilor în hainele decente ale
tradiþiei, fãcându-ne sã nu regretãm o clipã acest lucru.
MARIANA ªENILÃ–V
ASILIU – Brâncuºi altcum,
ªENILÃ–VASILIU
Piteºti, Editura Tiparg, 2008, 224 pagini
Este una din acele cãrþi care se citesc, în punctul de
plecare, cu interes pentru subiectul fabulos (Brâncuºi),
cu pasiune pentru unghiurile inedite din care e privitã
personalitatea ºi opera acestuia, cu admiraþie pentru
argumentaþia strânsã cu care demonteazã prejudecãþi ºi
interpretãri aberante (dar cu atât mai rezistente), pentru
fluenþa demonstraþiei ºi, nu în ultimul rând, cu o plãcere
susþinutã de ritmul alert, stilul seducãtor al autoarei.
Comentând ansamblul sculptural de la Târgu-Jiu („un
summum al gândirii artistice creatoare brâncuºiene”),
precum ºi gestul Militzei Petraºcu, constatã cã sculptura
sa ascunde, „sub aparenþa simplitãþii” un mister greu de
sensuri (apolinic, nu ktonian) ceea ce ne obligã la adâncã
reflecþie. Fiecare din componente încorporeazã o idee,
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sub semnul calmului, tãcerii ºi seninãtãþii: „o limpezime
de forme ºi o transparenþã de idei de o rarã puritate”.
Toate se aflã într-un echilibru scontat, obþinut don nevoia
de esenþializare ºi monumentalitate. Comparaþiile cu Le
Corbusier, Rodin, Picasso o ajutã pe comentatoare sã
construiascã un profil artistic complex ºi convingãtor.
Memorabilã e scena în care Mariana ªenilã–Vasiliu îl
convinge pe d-l Saul Gray, ambasadorul Canadei la
Bucureºti, în iunie 1989, cã „Brâncuºi e universal prin
arta sa ºi român prin rãdãcinile care îl leagã de pãmântul
românesc”. Fineþea analiticã, prospeþimea observaþiilor,
nervul polemic fac din prezenta apariþie editorialã o carte
vie, de neocolit atât de cãtre specialiºti, cât ºi de cãtre
admiratorii sculpturii lui Brâncuºi, de toate vârstele.
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þigãneºti ale lui Miron Radu Paraschivescu. Ultima
secþiune a volumului propune 8 (opt) Ecouri, cu adevãrat
exemplare prin „jocul” elaborat al grupurilor fonematice ºi
sintagmatice, distribuþia lor atent cumpãnitã într-un limbaj
preponderent neologistic. Dar, indiferent de forma
asumatã, de îndrãznelile imagistice ºi de construcþie,
peste tot gãsim acelaºi stãpân suveran al formulelor
echilibrate, armonizate, grav sentenþios ºi nostalgic cu
mãsurã, senin ºi memorabil.
NICOLAE DOREL TRIFU – Sub aura cuvintelor
(confesiuni ºi evaluãri literare), Galaþi, Fundaþia Culturalã
Antares, 2008, 226 pagini
Cunoscut în primul rând ca poet (cinci volume publicate
între 1998 - 2005), Nicolae Dorel Trifu este ºi un diligent
comentator de cãrþi care nu ezitã sã discute, afectiv
implicat, probleme sociale ºi politice, din perspectiva
moralistului ºi a observatorului înzestrat cu un ascuþit
simþ critic (În pragul mileniului trei, România, încotro?) În
ipostaza îndrãgostitului de clasici, argumenteazã actualitatea operei eminesciene, terapeutica scrierilor lui
Caragiale, spiritul profund umanist al operei blagiene,
poezia religioasã a lui Vasile Voiculescu º.a.m.d. În
ipostaza de critic literar, atrag atenþia studiile ce vizeazã
opera lui D. Pricop (este ºi autorul unei antologii excelente
din poezia acestuia), N. Stãnescu, Ion Stratan, Gh. Istrate,
George Vulturescu, Apostil Gurãu, Sterian Vicol. Mãrturisesc a nu împãrtãºi aprecierile pozitive ale autorului
faþã de lirica lui Corneliu Antoniu sau naraþiunile lui Culiþã
Ion Uºurelu, dar îi respect punctul de vedere. În fond,
nimeni nu e deþinãtorul adevãrului absolut. Deocamdatã,
pot aprecia cã Nicolae Dorel Trifu este un comentator
onest ºi credibil, atunci când obiectivul investigaþiei nu îi
este prea aproape… S-ar impune o anume distanþare ºi
obiectivare.
PRO

IOAN MAZILU – CRÂNGAªU – Puls contra puls.
Spiritul Evei… ºi alte spirite cu o prefaþã de Nicolae
Dragoº, Bucureºti, Editura Eminescu, 2008, 200 pagini
Din 1997, când s-a întors în þarã, autorul a publicat
mai multe cãrþi de poeme: „Carcera cu oglinzi (1997),
Cãmaºa de sare (200), Trianglu (2001), Mãºtile luminii
(2002), „Grãdina cu sonete ce-l recomandã ca pe un poet
solar, mare iubitor de sonoritãþi catifelate sau metalice,
resorbite într-un melos cuceritor, irezistibil, un spirit
reflexiv îndrãgostit de idee ºi de cuvânt (în egalã mãsurã),
aplecat asupra temelor grave legate de veacul în care
trãim, dar ºi asupra eului neliniºtit, cãutând rãspunsuri la
marile sensuri ale existenþei. Prima parte a volumului
comentat, Puls contra puls este un corpus unitar de texte
organizate dupã principii muzicale: Allegro Justo (33 de
texte), Scherzo (33 de texte) ºi Andante largo (33 de
texte) cu observaþia cã structura geometricã, preferinþa
marcatã pentru poezii cu formã fixã (rondelul, sonetul)
sunt argumente suplimentare pentru un poet de structurã
neoclasicã, iubitor de ordine, armonie ºi luminã, fãrã a fi
strãin – totuºi – de inflexiunile modernitãþii asumate firesc.
Sã mai observãm cã în câteva rondeluri (Rondelul celei
ce se vinde, Rondelul inimii mele) Ioan Mazilu – Crângaºu
îºi permite unele libertãþi prozodice, iar 16 din cele 33 de
sonete sunt de tip elizabetan, în timp ce 17 pãstreazã
structura sonetului de tip italian, mai bine cunoscutã
cititorului român. Poetul care îºi recunoaºte inima ca
„singurã stãpânã” se apropie, nostalgic ºi recuperator, de
luminile ºi umbrele trecutului, acuzând veacul sãu de
„apatie” ºi „amnezie colectivã” (râsul e „bolnav”, nervii
sunt „atrofiaþi”, iar oraºul este „claunul bolnav”). Mai
aproape de barcarolã decât de bacanalã, el este de pãrere
cã „uitarea spalã timp ºi spaþiu”, iar noi „ne pregãtim
cãlãtorii / anticipând pe cea finalã”. Nu puþine sunt artele
poetice ce întãresc profilul unui spirit clasic, geometric,
dupã cum mãrturiseºte: „noi ritmuri mã seduc / Cu
clasicele game, clare, pline”. Structura apolinicã îngãduie,
totuºi, ironiei ºi sarcasmului sã revigoreze versul (aparent)
prea liniºtit ºi previzibil: „Mugind, s-aratã ºi grãmada /
Vreunui pachiderm blindat / Mânat de-un bivol agramat /
Buricul faunei – armada…” Dragostea ºi moartea sunt
teme ce-l ispitesc în mai multe rânduri pe poetul care o
proiecteazã pe Eva între ascezã (probabilã) ºi bacanalã,
dar se recunoaºte un modest „ucenic al morþii”. Un limbaj
ceva mai slobod întâlnim în seria celor 8 (opt) texte
intitulate Mahalaua sub genericul foarte vag …ªi alte
spirite, texte ce amintesc – de departe – Cântecele

SAECULUM 1/2009

