editorial

Mircea Dinutz

DOMNULUI PROFESOR,
CU DRAGOSTE ªI ADMIRAÞIE

PRO

Aº fi putut sã-i fiu student, dar n-a fost sã fie! I-am
citit, încã din studenþie, articolele, studiile, cãrþile, puþinele
sinteze pe care le-a oferit. Înainte de a-l cunoaºte personal, am auzit deseori vorbindu-se despre profesorul
Constantin Ciopraga. Cei mai mulþi mi-au transmis
imaginea unui profesor într-o bunã tradiþie universitarã:
ceremonios, de-o politeþe desãvârºitã, venitã dintr-un alt
veac ºi-o lume mai seninã, mai îngãduitoare, mai bunã,
moral ºi responsabil în tot ce a fãcut. Fireºte, am întâlnit
între colegii mei, care i-au fost studenþi, destui care
zâmbeau cu suficienþã, declinându-ºi orice înrudire
spiritualã cu acesta ºi… chiar cred cã aveau dreptate.
În anii 1992 ºi 1994 a fost, împreunã cu Al. Husar,
oaspetele Liceului „Al. I. Cuza” din Focºani ºi atunci l-am
cunoscut. La început l-am privit cu sfialã pe autorul
„Personalitãþii literaturii române” (1973), mai apoi am
îndrãznit sã intru în dialog, surprins ºi flatat de faptul cã
mã trata colegial, luându-mi în consideraþie pãrerile. M-a
fãcut – în douã rânduri – sã am încredere în competenþele
mele ºi pentru asta i-am fost recunoscãtor. Peste ani
(2003–2006) am avut onoarea sã public în „Saeculum”
alãturi de Domnia-Sa, iar doi ani mai târziu l-am rugat,
într-o scrisoare, sã rãspundã la o anchetã prilejuitã de
apariþia nr. 50 al revistei (octombrie 2008). A fãcut-o cu
promptitudine, cu decenþã ºi eleganþã, oferindu-ne ºi
câteva sugestii utile.
La puþin timp, i-am trimis o carte de tablete, apãrutã
în aceeaºi perioadã, fãrã sã anticipez o reacþie. Dar –
surprizã – la începutul lunii decembrie mi-a trimis o
scrisoare „propria manu”, unde îmi mulþumea, copleºindu-mã prin delicateþe sufleteascã ºi generozitate. Distinsul
cãrturar îmi adreseazã câteva amabilitãþi legate de op-ul
meu ºi-ºi exprimã speranþa cã voi continua. Rãmân /
pãstrez marele regret, amãrãciunea cã – tot amânând –
am ratat ocazia de a-i mulþumi aºa cum se cuvenea. Cu
alte cuvinte, n-am fost la înãlþimea gestului.
Un alt mod de a mã apropia de profesorul / omul
Constantin Ciopraga a fost d-l Constantin Cãlin, fostul
sãu student ºi fostul meu dascãl în perioada bãcãuanã.
Ceea ce am învãþat de la autorul „Dosarului Bacovia” era
– indirect – impregnat de spiritul ales al omului ºi profesorului Constantin Ciopraga: „un clasic prin aspiraþia cãtre
ceea ce-i luminos, echilibrat ºi durabil…” Mai mult decât
orice, criticul bãcãuan preþuia la acesta „nobleþea cu care
ºi-a practicat meseria”, precum ºi o trainicã fibrã moralã.
Constantin Cãlin l-a evocat în trei articole publicate cu
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prilejul împlinirii a 80, 85 ºi 90 de ani, reluate apoi în
volumele: „Despre ºapcã ºi alte lucruri demodate” (2001)
ºi „Gustul vieþii” (2007).
Dincolo de profilul aureolat al profesorului, de valoarea
sa moralã, ne intereseazã statura intelectualã, natura de
estet ºi vocaþia acestuia de constructor pe spaþii mari,
adicã exact ceea ce n-a sesizat aroganþa criticilor
bucureºteni. În mod sigur, profesorul, criticul ºi istoricul
literar Constantin Ciopraga mai are multe sã ne spunã
prin opera sa asupra cãreia ne vom apleca cu dragoste,
admiraþie ºi recunoºtinþã.
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D.R. Popescu

EPISTOLA CÃTRE ENGLEZI
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mare dibãcie prin cabina vasului ºi gãseºte… o epistolã!
În care se spune clar cã Prinþul, odatã ajuns în Anglia,
trebuia ucis! Între gândirea regelui afiºatã drept plinã de
bunãvoinþa de a-l trimite pe Hamlet în Anglia ºi realitatea
acestei trimiteri era o distanþã uriaºã – ca între viaþã ºi
moarte! Descoperind acest joc al gândirii perverse, Prinþul
face în aºa fel încât Rosencrantz ºi Guildenstern sã
ajungã singuri în Anglia ºi sã-ºi ducã singuri scrisoarea
care, ajunsã în mâna adrisantului, îi condamna la moarte!
Astfel epistola ucigaºã îºi îndeplineºte rostul: cei ce o
înmâneazã anglicanului mor, dar nu moare cel ce era
hãrãzit morþii de cãtre Claudius! Între gândirea regelui
danez ºi fapta mãcelarilor englezi intervine jocul sorþii –
Hamlet interpretând aici rolul Sorþii!
Fericirea lui Claudius s-a bazat mereu pe crimã… Nu
degeaba ºi-a ucis el fratele, cu sânge rece, într-o grãdinã
paradisiacã! Dar Claudius, de data aceasta, a avut o prea
mare încredere în gândirea sa perversã ºi în slugãrnicia
flautelor Rosencrantz ºi Guildenstern! Aceastã încredere
oarbã în geniul morþii a dus la o uºoarã relaxare a minþii
sale, relaxare care a dovedit cât de iresponsabilã poate
fi planificarea criminalã ce nu þine cont de spaimele ºi
iluminãrile din strãfundul conºtiinþei ºi de legile aleatorii
ºi buclucaºe ale miºcãrii istoriei!…
Dacã Duhul din Hamlet ne duce cu gândul la Duhul
din „Perºii” domnului Eschil, scrisoarea încredinþatã de
Claudius însoþitorilor Prinþului, ce trebuia sã ducã la
uciderea acestuia de cãtre destinatarii englezi, ne poartã
cu gândul la bãtrânul Homer! Sã ne reamintim: în „Iliada”:
pornind de la lupta lui Licurgos împotriva lui Dionysos,
cãruia voia sã interzicã peste tot celebrarea cultului, dãm
mai la vale de un superb pasaj – pe care nu ne îndurãm
sã nu-l citãm înainte de a reproduce episodul cu scrisoarea
ucigaºã ce ne duce la domnul Shakespeare…
„Cum e cu frunzele, aºa-i ºi cu neamul sãrmanilor
oameni;
Unele toamna le scuturã vântul ºi cad ofilite,
Altele codrul le naºte-nverzind, dacã dã-n primãvarã:
Astfel pe lume ºi valul de oameni se naºte ºi moare.
Iar dacã vrei sã cunoºti ºi aceea ce-ntrebi, o, viteze,
Neamul din care sunt eu ºi pe care-l ºtiu mulþi: e în
fundul
Þãrii pãscute de cai, prin Argos, oraºul Efira.
Cel mai ºiret muritor a trãit pe acolo, Sisifos.
El s-a nãscut din Eol, Sisifos nãscut-a pe Glaucos,
Glaucos apoi a nãscut pe vrednicul Belerofonte,
Cãruia zeii de zestre mândreþe i-au dat ºi virtutea
Fermecãtoare. Dar Proitos îi puse gând rãu ºi din þarã
El pe voinic îl goni, cã fuse mai tare ca dânsul
Printre argii, cã de sus el avea peste aceia domnie.
PRO

Prima scenã în care-l vãd pe Victor Rebengiuc
strãlucind în „Hamlet” este atunci când Prinþul se
desprinde uºor de însoþitorii sãi ºi nu scoate câteva clipe
nici un cuvânt, ascultând uluit salvele de tun trase în
cinstea ospãþului regal! E o tãcere asurzitoare!…
Dupã întâlnirea cu Duhul rigãi Hamlet, Prinþul are, aici,
o primã posibilã confirmare a fratricidului de la Elsinor:
salvele de tun ce aratã ºi glorificã bucuria de la masa lui
Claudius ºi a Gertrudei! E o fericire prea exaltatã, care
voia sã mascheze foarte bine, în ochii castelanilor ºi ai
norodului, crima! Veselia regalã voia sã justifice, cu
panaº, o realitate falsã, nedemnã de un rege adevãrat!
O altã probã a pohtelor criminale de care este plin
Claudius este… epistola cãtre englezi!
Da, în „Hamlet” apar câteva epistole care schimbã
destinele unor protagoniºti!
Trecem peste scrisorile înflãcãrate de iubire trimise
de prinþul Hamlet candidei fecioare Ofelia! Trecem,
zãbovind însã câteva clipe asupra lor. Ele cuprind dalbele
sentimente ºi pulsiuni ale fiului Gertrudei cãtre fiica lui
Polonius – care se transformã în câteva zeci de secunde
în negarea lor, chiar de cãtre Prinþ! Hamlet a intuit cã
„dupã perdele” se aflau Claudius ºi Polonius, sau cineva
care îi întindea o capcanã, prin care sã se dovedeascã
limpede cã el, fiul rigãi Hamlet, ºi-a pierdut minþile din
dragoste pentru Ofelia, odrasla majordomului!…
Hamlet o trimite pe Ofelia la mãnãstire… Poate ºi ca
sã se roage Domnului, sã nu mai batã câmpii despre
scrisori de dragoste, sã nu mai viseze ºi sã nu mai ia,
cumva, în viitor, împreunarea sexualã drept prototip al
fericirii!?
Repetãm: Hamlet, în aceastã scenã, intuieºte cursa
în care trebuia sã cadã! Gândirea, ca joc salvator, îl ajutã
sã nu se piardã în capcana întinsã de Polonius. Nu se
pierde, dar preþul este extrem de mare: pierde iubirea
sfintei Ofelia!
Într-o altã scenã, Prinþul, trimis în Anglia împreunã cu
foºtii sãi colegi de la universitãþile germane, Rosencrantz
ºi Guildenstern, are, iarãºi, o presimþire – intuiþie colosalã!
De ce trebuia ca el sã fie însoþit în corabia spre Anglia de
cei doi foºti prieteni, deveniþi, între timp, fluierele-flautele,
slugile regelui Claudius? Puteau ei sã-l însoþeascã, în
Anglia, cu gânduri curate? Puteau, cumva… Cãci de data
aceasta Rosencrantz ºi Guildenstern nu se ºtie cu
siguranþã de ce sunt ºi ei trimiºi în Anglia!… Chiar, din
acest punct de vedere, puteau fi… curaþi! Altfel nu ºi-ar
fi continuat drumul ducând cu ei epistola ce avea sã le
aducã moartea!
Cãci – atenþie! – Hamlet, îndoindu-se de toate, se
îndoieºte ºi de prietenia lor resuscitatã ºi…, cautã cu
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Antia, mândra nevast-a lui Proitos, de patim-aprinsã,
Vru sã se-apropie-n tainã de el; însã Belerofonte,
Bun ºi cuminte fiind, învinse ispita femeii.
Dânsa lui Proitos atunci îi zise scornind o minciunã:
„Una din douã, sau mori sau ucide-mi (s.n.) pe
Belerofonte,
Dragoste silnic-a vrut cu mine sã facã miºelul”.
Zise, ºi craiul de ciudã s-aprinse auzindu-i vorbirea,
Dar se feri sã-l omoare, din teamã de sus, îl trimise
Tocmai în Licia, unde peirea sã-ºi ducã el însuºi
Semne de moarte scriind o mulþime pe-o placã-ndoitã
ªi poruncind s-o arate crãiescului socru sã-l piarzã”.
N-o sã reþinem aici finalul acestei trimiteri la moarte!
Ne intereseazã doar cum se burzuluieºte Proitos, pânã
la un fel de demenþã calmã, pragmaticã, faþã de „vrednicul
Belerofonte, Cãruia zeii de zestre i-au dat ºi virtutea
Fermecãtoare” – ºi cum îi pune „gând rãu” ºi-l goneºte
din þarã!… Da, Proitos se fereºte sã-l omoare pe
Belerofonte, din teamã de sus – ºi îl trimite tocmai în
Licia, unde pieirea sã-ºi ducã el însuºi, semne de moarte
scriind pe-o placã-ndoitã!… ªi Claudius se teme sã-l
omoare pe Hamlet! Când voise sã se roage lui Dumnezeu,
simþise cã gândurile-i negre nu se ridicau spre cer! O
spaimã de cele sfinte ar fi putut sã-l cuprindã – deºi el nu
avea nimic sfânt!… Aºa cã era mai bine sã-l trimitã pe
Prinþ în Licia – Anglia, sã-l omoare alþii!… Astfel, printr-o
scrisoricã, poate cã nu putea fi gãsit vinovat de cãtre
Gertruda de moartea Prinþului – ºi poate-l pãcãlea ºi pe
Dumnezeu, pe care-l mai pãcãlise, ucigându-l pe riga
Hamlet, fãrã sã i se-ntâmple nimic rãu!…
Repet: mi-ar plãcea sã-l vãd pe Rebengiuc jucând rolul
Prinþului. Niciodatã nu e prea târziu. Genialul Laurence
Olivier nu pãrea îmbãtrânit în rolul Prinþului, deºi o
îmbãtrânire prematurã e posibilã în rolul tânãrului danez!
Olivier avea faþa palidã, privirea nesigurã uneori, pronunþia
sugrumatã, gâfâitã sau istericã – de atâtea îndoieli ale
minþii, care-l mãcinau! Dar nu era un anemic, cum nu era
nici primul interpret al Prinþului, pe vremea când domnul
Shakespeare juca rolul Duhului… Nu, întâiul interpret era,
se zice, dolofan, ca sã nu spunem grãsan! Oricum, un
bãrbat puternic în toate cele, sportiv! Victor Rebengiuc
sunt sigur cã ne-ar propune un Hamlet în valori absolute!
Cu forþã, cu humor – da, da, multe replici cheie pot fi
rostite cu ironie, nu doar bocite, într-o rãguºitã, dârdâitã
ºi teatralã lamentare… Marile întrebãri ale lumii Hamlet
ºi le pune în mintea sa strãlucitã, îndoindu-se… De aici
vine ºi paloarea sa, nu din neoxigenarea creierului!… ªi
nici dintr-un minus hormonal! Pe româneºte, aproape
neaoº, am putea spune cã Rebengiuc nu suferã de
deficienþe organice… Sã nu uitãm cã în scena duelului,
cu mult încercatul în toate cele, pe la Paris, Laertes,
Prinþul îl învinge chiar fãrã efort, aproape jucându-se…
Nu e nimic în el aprins de urã în acest joc de sãbii! Laertes,
din contrã, e înflãcãrat de urã ºi de dorinþa de a ucide,
indusã de Claudius – însã nu le poate face faþã, de drept,
îndemânãrilor ºi propensiunilor ludice ale Prinþului…
Marile scene interpretate de Rebengiuc, în rolul lui
Hamlet, ar fi cele ale meditaþiei în tãcere… În acele clipe
Prinþul se îndoieºte chiar de ce vede ºi simte… Ultimele
replici spuse de Hamlet–Rebengiuc ar putea fi rostite în
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felurite tomuri: îndoiala, hotãrârea, tristeþea, descoperirea
sigurã a adevãrului – în sfârºit! – trebuie nuanþate grozav,
cum e ºi firesc sã fie!… În general, în ultimul pasaj, înainte
de a spune cã „restul e tãcere” – destui interpreþi erau
covârºiþi de amplitudinea unei sfârºeli, a unei prãbuºiri în
neant… Nouã ni se pare cã „restul e tãcere” încununeazã
cu luciditate lupta Prinþului cu nesocotinþele lumii cãzute
din þâþâni. Moartea sa repune lumea ºi adevãrurile în þâþâni!
Deºi apariþia lui Fortimbras cel Tânãr are o semnificaþie
grozavã în echilibrul piesei, eu aº încheia spectacolul
altfel!… Ne-ar face plãcere ca în ultimele clipe ale vieþii
sale, Prinþul, glorificând, prin mãrturisirile sale faþã de
Horatio, Prietenia, s-o vadã… s-o viseze apãrând pe
Ofelia!… Ar fi vorba de o împãcare în moarte, dincolo de
moarte!… Îmbrãcatã în alb, plinã de flori, eventual
murmurând un rând din scrisorile de iubire ale Prinþului,
ea l-ar ierta… De ce nu?… O nuntã în vis, simbolicã, o
împlinire dincolo de lumea de aici, cãzutã din þâþâni, o
adiere cosmicã, un triumf al Iubirii… De ce nu? Iertându-i
Prinþului ºovãielile faþã de inocenþa ei, Ofelia – Mariana
Mihuþ ne-ar lãsa sã înþelegem ceva fundamental: cã a te
îndoi înseamnã a fi responsabil faþã de tine însuþi! Restul
e tãcere.
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Magda Ursache

UN RÃZBOI GREªIT (III)
„Sã ne reculegem în faþa acestui cadavru, cadavrul conºtiinþei zdrobite”.
(Thierry Maulnier, La face de méduse du communisme)
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reclamat cã acolo, sus, la ºase, acea canistrã din tablã
roºie ar fi un semnal pentru… transcendentali.
Dupã ce economistul Mihai Todosia (activist deschis
la minte, altfel decât ºirul de fanatici ºi disciplinaþi
Chelaru-Enache-Floareº) ºi-a încheiat mandatul de rector, succesorul, matematicianul Viorel Barbu, s-a crezut
autonom fin’cã-i dãduse – zice-se – doctoratul Zoiei
Ceauºescu. Pe Luca Piþu l-a dat afarã din Catedra de
francezã pentru… imoralitate. Pe Alexandru Vlad, pentru
cã ar fi frecventat prea des Biblioteca Francezã din
Bucureºti.
Studenþii i-au pus „muºtar” pe clanþa cabinetului, ca
sã folosesc un eufemism, rectorului gãsit de decembrie
’89 în scaun. Acum, academicianul V. Barbu „rãspunde”
de Academie.
Ei bine, Todo, cum îi spuneam noi, scosese la concurs (ºi nu era simplu în anii de restrângeri de activitate)
câteva posturi de asistent, pentru titularizare. Examen
dat ºi luat cu brio, Todo felicitându-mã chiar în plenul
Senatului.
Viorel Barbu avea, însã, alte interese de moment,
politice ºi nu numai. Trebuiau eliberate posturi
(univercumetria-i mare!) pentru anume cadre de nãdejde
de prin alte catedre, aflate în deficit de ore de curs ºi de
seminar. Concursul de titularizare a fost… anulat, c-aºa
a vrut vio-rectul.
Richard Valter, dar ºi Consiliul Facultãþii au marºat la
voinþa rectoralã. În special Valter, ale cãrui pupile cam
cãzuserã la examen, greºelile de ortografie fiind
incompatibile cu poziþia de titularizat la Universitate.
A urmat ancheta, demaratã de Minister. Un concurs
era un concurs, chiar pe vremea lui Ceau; competenþa
avea de lucru cu ranchiuna ºi cu invidia, dar un concurs
(dat ºi luat) conta în sistemul de învãþãmânt superior
socialist, sistem intrat postsocialist în comã moralã.
Ion Jurconi n-a lãsat sã fie decimatã Catedra de limba
românã pentru studenþi strãini.
„Nu coborâþi încã steagul în bernã!”, ne-a spus în faþa
rectorului înþepenit ca un oblon la argumentele noastre.
A salvat colectivul ºi a continuat sã vegheze asuprãi. Lecþii deschise, curs scos la analizã…
Le-am acceptat pe toate. Mi-a plãcut sã dau examene.
Numai cu Învãþãmântul ideologic stãteam prost. Tovarãºul
Bulimar ne mai îngãduia, dar Al. Andriescu era de-o
maximã exigenþã privind rapoartele ºi plenarele. Foarte
eficient, cu vigilenþã mereu întãritã, s-a ocupat de
„îmbunãtãþirea muncii politice” din studenþie pânã-n koneþ
filma ’89. Am reuºit, cu chiu, cu vai, sã mã transfer la
PRO

Nu, n-am avut, domnule Alexandru Deºliu
Deºliu, iscusinþa
în a mã purta bine cu ºefii. Obedienþa faþã de „superiori”
îmi repugnã, mai ales când nu-s superiori. Nu deþin
îndemânare socialã. Nici Petru U. nu-i ceea ce N. Breban
numeºte un îndemânatic social. O asemenea abilitate na fost son fort.
În acest entretien al nostru, tot încerc sã demonstrez
cã în lagãrul comunist, în partea greºitã a Europei, viaþa
era greºitã, iar rãzboiul, dacã aveai ghinionul sã porþi unul
ca sã-þi aperi dreptul la existenþã, era ºi el greºit, imposibil
de câºtigat. Doar în cinematografia socialistã paternalii
activeþi te luau de dupã umeri, cu dragoste ºi cu grijã
faþã de om, ºi-þi rezolvau problema. În fapt, legea care
funcþiona nu era alta decât a te descurca. În cele mai
multe cazuri, pe socoteala altuia. ªi nu-i o fixaþie veche
a mea, nici o rãfuialã cu cei care m-au transformat în
þintã de tragere. Vreau ca aceastã biografie, ca sã zic
aºa „adevãratã” (Dichtung und Wahrheit) sã-i avizeze pe
tinerii care merg, fãrã sã-i mai intereseze ce-a fost, cu
bascul înstelat al lui „Che” tras pe ochi. Numai numele
lor dure te fac s-o iei la goanã: CHE, MAO, HO, Hruºººciov,
Brejjjnev, Andropovvv…
„Ai rude la Ierusalim?”, m-a întrebat un inspector din
Minister, dupã ce-am fost pusã pe liber. Citiþi: Ai proptele,
pile, protectori?
„Nu, n-am”, i-am rãspuns.
Profesorul Ion Jurconi s-a decis sã mã ajute. M-am
întrebat de multe ori de ce-a fãcut-o. Probabil a vrut sã-ºi
demonstreze sieºi cã se poate fora o breºã în sistem.
Nu s-a putut. El însuºi a avut probleme în ’82, dupã câte
ºtiu, din cauza „sectei” transcendentalilor. Transcendentalii îi înnebuniserã pe activiºti. Cum? Parapsihologie?
Yoga? Refacere fizicã ºi intelectualã fãrã Codul eticii ºi
echitãþii? Misticã orientalã? Ba spionaj! Ce relaxare,
TOVARÃªI? (plenara din 26-27 oct. ‘77 hotãrâse: sã nu
se mai foloseascã apelativele domn, doamnã, domniºoarã). Nouã, comuniºtilor, nu ne trebuie relaxare, nouã
ne trebuie dârzenie! Trei sute de intelectuali au suferit în
urma practicãrii Meditaþiei Transcendentale. Aurora
Liiceanu a fost scoasã din Institutul de cercetãri pedagogice ºi psihologice. Trimisã muncitoare necalificatã la
Întreprinderea Textilã „Suveica”. S-a dus. Programul de
mãsuri privind transcendentalii purta numele de cod
Zburãtorii. Zburau unde voia Partidul sã zboare, ca
rachetele.
Þineam atunci, pe un mini-balcon o canistrã pentru
benzina care se obþinea la raþie. Se întâmplase sã fie
roºie. Un vecin senil, cãruia nu i-a plãcut culoarea, a
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Catedra de literatura românã, unde acest „învãþãmânt”
se desfãºura destul de formal, deci trombonistica era
oarecum suportabilã!
Dar ce spuneam? Câºtigasem statutul de asistent titular. „Capul la cutie”, preceptul unui conferenþiar de la
„Cuza” pe care nu-l stimez (profesorii care te sporesc
spiritual erau destul de rari) pãrea a nu fi infailibil.
Inspectorul Jurconi a reuºit ºi schimbarea lui Valter. La
sugestia mea într-o discuþie în plen, a fost numit C.
Dimitriu.
„Daþi-mi alt nume pentru ºefia de colectiv”.
„Corneliu Dimitriu”, am spus, gândindu-mã cã grãmãticul (Gramatica limbii române explicatã) publicase în
specialitate mai mult decât Valter; cã vor conteni pârile
mincinoase la Secu. Fetele bãieþilor aruncau, în pauze,
tot soiul de provocãri ºi înregistrau tot, cã-mi venea sã le
ºi mulþumesc pentru atenþie.
Mai ºtiam cã Dimitriu era în dezacord cu prorectorul
Arvinte: „Me nô, me nô”, se sumuþa el, în ce credea a fi
franceza de Sorbona, dar era pronunþie francofonfã.
În realitate, grãmãticul era un disciplinat, dar ºi un
orgolios, principiul aplicat nesmintit fiind: rabdã, înghite,
pânã ai prilejul sã loveºti ºi tu lacaplacaplacap.
La fel ca un personaj al meu, Dédé, din Astã-varã n-a
fost varã…, cuvintele i-o luau înainte ºi hãpãia aerul ca
sã le prindã ºi sã le înghitã la loc.
Îmi dãdea lecþii de tact social, ca un fel de mulþumitã
cã se alesese ºef, luându-se pe sine de exemplu:
„U-uite cazul meu: nu mi s-o o-oferit nimic pe tavî.
A-am înghiþât multi. Legile as-ascensiunii cer ascultare.
E periculos sî-i contrazâºi pi ºei mari”.
ªi Petru U. avea parte de astfel de predici din partea
unui „speºialist” în tainele labirintului promovãrii:
„Petricî, n-nimini nu s-o sâmþât în v-viaþî ca gãina la
moarî”.
Totul era sã ºtii „al cui îi cânili”.
„N-nu dau numi. Nu-i s-sãnãtos sî dai numi. Sî li
spunim ca la m-matematicî: A, B, C”.
El ºtia cine-l þine în braþe pe „B-Be” ºi dacã A îl poate
ataca ºi învinge pe C.
Bãtrânul meu era extrem de enervat dupã o astfel de
prelegere despre tehnica ºi strategia urcuºului social.
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Cunoscuse prea bine consecinþele polemicii cu
Adãscãliþei, cu prorectorul Arvinte, cu decanul
Andriescu… Dai în mine, dai în Fabrici ºi Uzine”. Îþi blocau
cariera într-un anume punct (lector, nu conferenþiar;
conferenþiar, nu profesor!), îþi interziceau accesul la
cãlãtorii de studii, burse, lectorate. Le provocai ostilitatea,
n-aveai vreo ºansã de reuºitã ierarhicã. Nici tu, nici familia ta. Când m-a eliminat de la revistã, Liviu Leonte a
interzis ºi semnãtura lui Petru Ursache. N-a mai putut
publica acolo. La Universitate, eu i-am preluat adversarii.
Nu puþini.
Fostul asistent de Istoria limbii române, C. Dimitriu,
care ne punea sã ne rupem mâinile fiºând ºi fiºând
arhaisme din Sadoveanu, rãmãsese acelaºi obsedat de
tipíc. Rareori am cunoscut ins mai chisat, cum spun
moldovenii.
Mintea poate fi lavatã (ponsatã chiar) de specializare.
Specializarea stricã, mãrgineºte intelectual. Malraux
atrage atenþia cã specialistul poate fi lipsit de culturã, un
cretin educat. Grãmãticul, la fel! Se specializeazã întratât în verb, sã zicem, cã nu-ºi mai sesizeazã limitele
culturale, luându-ºi libertatea de-a fi semianalfabet.
Cuvântul ãsta în ce-l priveºte l-a folosit Luca Piþu.
„Eu, pîn’ la Eminescu ºî Sadoveanu, atât!”
Pentru Dimitriu, adicã, nu existau decât doi autori,
Eminescu ºi Sadoveanu. Ce-i drept, dupã o vreme,
ajunsese fan Lãncrãjan. (tentaþia rimei!).
Sã-i fi pãrut lui Alexandru Deºliu exagerare ce afirm?
Ca sã-l conving, i-aº fi dat sã frunzãreascã o cãrþulie de
amintiri cacofonice („bunica care”), de unde ar fi aflat
multe, dar mai ales mãrunte. Cã la patru aniºori C. Dimitriu
a auzit cuvântul curvã, dar „fãrã a-i cunoaºte semnificaþia
contextualã”.
M-am întrebat de ce o casã editorialã de prestigiu ºia permis sã publice astfel de stupiditãþi. Pe cine
intereseazã cã Dimitriu s-a mutat „la soacra tatei dupã a
doua soþie, care (soacrã a tatei dupã a doua soþie) locuia
în altã parte a satului”? Cui prodest cã viitorul lingvist
exersa jocuri care constau în «sãritul caprei»”, cã-ºi cânta
singur: „Vulpe, tu mi-ai furat gâsca, dã-mi-o înapoi”? Cã
are la garaj nr. 13 ori cã a urcat în turnul din Pisa temerar:
„cu toate cã am rãu de înãlþime”? Cum cui prodest? Lui
însuºi! O spune în cãrþulica intitulatã cu fudulie) Lumea
vãzutã de mine: „Îmi foloseºte mie”; „Eu sunt cu mine ºi
numai cu mine”.
Dupã decalogul lui Radu Paraschivescu, trãsãturile
nesimþitului sunt: egocentric, opac la argumente altere,
ambiþios sã pãtrundã la vîrf. La care aº adãuga: pizmaº.
Pizmãtareþ pe cei mai buni decît el.
Specia asta de homo grobiens e bine reprezentatã la
„Al.I. Cuza”. Bãdãranul, mojicul, þoapa cu pretenþii. Petru
U. a fost de faþã cînd, într-o ºedinþã de catedrã, o colegã
mai proastã decât o oalã a gãsit cu cale sã-i replice
profesorului Al. Dima:
„Scârþ, Marghioalã, chiºcã-mã!”
Bãtrânul a fost atât de uluit, cã mi-a tot re-povestit
scena.
Ghiolbanul e foarte energic în a-ºi pune la punct subpuºii: studenþi, masteranzi, tezarzi. Ocupã liftul cu peste
suta lui de kile (probabil ºtie cã n-are voie sã-þi fluiere-n
5

ureche, dar o face), trântind nãprasnic uºa. Liniºtea
blocului unde locuieºte o perturbã cu soneria lui care latrã
ºi latrã ºi latrã… electronic.
Acasã, e fidel ciorapilor de plastic, teoretizând
retragerea în papucii personali, în cochilia familiei, unde
i se îngãduie orice obsesie ºi manie, plus bancurile
proaste pe care le spune râzând singur.
„Iai o gãinã º-o dai pîn maºîna di tocat. Cu fulji cu tãt,
pi urmã…”
În lume, îºi asorteazã mersul þanþoº cu cãciula pe-o
ureche (aduce la ceafã a câine sharpey) cu fonaþiunea
lat moldovineascã, presupusã chestiune de ºarm.
Perplexeazã vorbind neaoº ca la Dolhasca, grosier, vârtos
þãrãneºte, deºi e plãtit, ca profesor de limba românã, sã
se exprime standard.
Mãrturisesc: mã indispune teribil emisia dialectalã din
Facultatea de Litere iaºiotã, velarizarea (ºa, ºo, ºu, ºã,
ºî). Nu ºtiu cum de s-au adunat în Catedra de limba
românã atâþia inºi în defect de fonaþie, fonolingviºti chiar,
pe care nu-i poþi pricepe. Ce spunea Turcuº la curs nu se
auzea nici din primul rând de scaune. Valentin Sofronie
era supranumit Prunã. Zugun are ºi el proforaua
(pronunþia, cum îi zice Kogãlniceanu în Cum am învãþat
româneºte) imposibilã. M-am gândit sã ºi scriu un articol,
Contra-dicþii, vizându-i pe bâlbâiþii ºi pe sâsâiþii din
catedrã, care sunt ºi trimiºi la Sorbona, sã-i înveþe
româneºte pe francezi. Ce-am fãcut deja? Am împrumutat
de la Dimitriu câteva biografeme, ca sã-l portretizez pe
Mitocanul universitar, în romanul Strigã acum… Îmi permit sã reproduc ce nota în jurnalul lui un tînãr asistent
rebel, Miron Gruia:
13.III.’86
Sigur cã toatã, lumea l-a recunoscut, în Mitocanul
universitar, pe Dimulescu. S-a recunoscut ºi el, de vreme
ce mã ignorã, nerãspunzînd la salut. Merge pe lîngã mine
fluierînd ca prostul la pagubã: i-am feºtelit prestigiul.
Mijloace represive are destule. Pentru început, mi-a zburat
premiul, din cauza unui seminar – zice el – „neefectuat”.
Ah, Dimulescu ºi necruþãtoarele lui con-troale de opt fãrã
cinci, cînd ne pîndeºte pe culoar, i-am suportat destul
(„Treci la faptã nu cînd poþi, ci cînd nu mai poþi”, m-a
sfãtuit Leon) teoria potrivitã pentru orice împrejurare ºi
care trebuie împãrtãºitã ºi aplicatã fãrã crîcnet:
„Subalternii sã nu-ºi depãºeascã atribuþiile, cî mî
mînii”.
Cum aratã mitocanul universitar?
Are simþul ierarhiei dezvoltat la culme. Ajuns ºef (ºii prea orgolios sã nu vrea sã fie) calcã în/pe orice pentru
a se dovedi garant al organizãrii dupã model unic.
E autoritar. „Nu intrî nimin’ dupã mini”, cu varianta
„Cini întîrzie la ºedinþa di colectiv va fi consemnat în
procesul-verbal ºî înaintat la rector”. Nici nu-i trece prin
minte mojicului cã atitudinea normalã faþã de colegi (coleg
– ce cuvînt prostesc!) presupune o minimã civilitate. Cînd
îi rãspicã unui asistent: „Ridicã-te-n picioare cîn’ vorbeºti
cu mini” nu-i decît mîrlan, deºi se crede intransigent.
„Metoda dialogului n-o deþine nici cu studenþii. Nu-i
nici iubit, nici stimat. „Predã”, citind poticnit, un curs rigid
ºi demodat; studenþii, plictisiþi la maximum, tre-buie sã
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înveþe numai ce ºtie el. La examene, îºi scor-monesc
creierii sã reproducã exact ce-au notat la curs, constrînsi
de un arsenal de ameninþãri:
„Aiºi, ªeauºescu îs eu. Eu vi-s ªeauºescu”.
Memorizarea mecanicã e rãsplãtitã cu nouã. „Nota
zãºi îi numa pentru mini”. Profesorilor care dau gradul I
le face ºicane. Li-i „superior!” Ceea ce i se pare rigoare e
brutalitate. Pe doctoranzi îi „orienteazã” spre o con-cluzie
fixã: a lui. Dacã n-au realizat numãrul impus de fise, îi
noteazã, în Caietul de sarcini, cu minus:
„Cîti arhaisme aþi numarat în Baltagul? Numa?
Refaceþi fiºarea”.
Ce confruntãri de idei? Dacã pune careva vreo
pro-blemã, în loc sã asculte cu capu-n jos, face impresie
proastã ºi, automat, e trimis pe coji de nucã. Disputa o
considerã atac la persoanã; „adversarul” – turtit ca atare.
La capitolul onestitate intelectualã, mitocanul
uni-versitar se crede cu putere de exemplu. Ia sã nu fii
de acord cu „formula” lui! Cîtã vreme e ºef, poate fi oricît
de necioplit cu „ereticii”. Dubii profesionale? N-are.
Dintre ºtiinþe, preferã istoria (în cifre ºi-n date), dintre
romane – Cordovanii: „Dacî-i lung, îi semn cî-i bini
construit”.
Convins, ca orice ins cu standard intelectual redus,
de o mulþime de lucruri, devine, la maturitate, un
con-glomerat de principii:
– Stai în banca ta.
– Învingãtorii scriu istoria.
– Aflã al cui e cînele ca sã nu cazi în eroare.
Þine minte cu precizie cîte pagini a citit luna tre-cutã.
Repetã visãtor „Dulºi îi zabava cãrþii”, deºi cãrþile ºi le
exileazã pe hol: „hîrtia tipãritã îi nocivã”.
„Fiºili” (pe care le iubeºte mai mult decît pe ne-vastã)
le poartã-n servieta contemporanã cu prima loco-motivã:
„2015, sãptãmîna 14/20 martie”.
În spatele uºii împodobite cu plãcuþa pe care stã scris
rangul universitar, are numai drepturi: „În casa me, numa’
eu fumez, bãietu nu”; „barbatu ari voie orice, muierea
nu”. În divorþ nu crede, dar îºi disciplineazã familia cu
sudalma ºi, la nevoie, cu palma.
„Cînd intru în papucii mei, problemele di serviºi rãmîn
afarã”. Face copii (cît i-a cerut partidu’) ºi burtã. Varza ºio mureazã singur ºi anunþã, în catedrã, cînd are loc
operaþia. E ahtiat dupã nunþi, cumetrii, botezuri. Fireºte,
în calitate de naº. Cu colindãtorii e „omenos”. Studenþii
care-l urã primesc „un pa’ar di vin fãcut di mîna me”. La
petreceri, sughiþe, rîgîie ºi spune bancul tîmp cu gãina,
sã arate cît poate fi de agreabil.
Cu sobrietatea lui complexatã, îºi cenzureazã pornirile
sexuale, deºi, cîteodatã, mai rupe vîrful creionului, dacã
îi bate-n uºã vreo „crizantemã”, cu prilejul unei inspecþii
de grad. Dispreþul gros faþã de femei ºi-l exprimã
poves-tind cum a fost.
S-a întîmplat odatã ca un biet fefist sã-l creadã coleg:
„Sînteþi de la fãrã frecvenþã? Cînd începe examinarea?”
S-a cutremurat „Al. I. Cuza”: „Nu ºtii cu cine vor-beºti.
Ai sã afli cini-s”. Numai nu l-a pocnit.
ªi acest deficitar comportamental ajunge cap de
coloanã într-o universitate. Pentru Niku Nikolsky e un
etalon pizmuit. ªi pentru Cobra, aproape la fel de incultã
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ca Dimulescu. S-o auzi, cu vocea ei de motocicletã,
cerînd Heigîl, la bibliotecã! „Pune-te cu burta pe carte,
nu pe altceva”, i-a zis-o Leon, excedat de faptul cã
domniºoara Dobre crede cã Fichte se pronunþã... Fiºt.
Mitocanul universitar a stîrnit toate viespile. Niku mia ºuierat la frizer: „Nu-i lãsãm noi pe cei care se poartã
ca tine ºi ca Leon”. Caton Iuraºcu mi-a strîns mîna în
closet. Peste vasul vecin, firesc, dupã ce urinase: „Bine
i-ai fãcut, Miron”. A revenit însã repede la înþe-lepciunea
capului plecat. Mã evitã. De altfel, variaþiile de atitudine
sînt extraordinare. Mavromati a fost reti-cent o vreme,
pe urmã ºi-a dat drumul:
– Maicuseamã partea cu plãcuþa mi-a plãcut. Sã ºtii
cã-ºi scrisese pe uºã prof. univ. de cînd era doar asistent.
– Cine?
– Ei, cine!
Detaºat n-a rãmas nimeni. Mateiaº a ezitat o vreme
sã mã felicite, dar a fãcut-o. Leon a strigat pe hol, în
auzul colonelului Gavrilã (el îi spune colon): „Auzi-te-aº
citat la „Europa slobodã!” Marcel m-a prins de umãr ºi l-a
strîns, fãrã sã spunã altceva. Dinu m-a avertizat cã
„tehnica tovãrãºeascã de lucru” o sã funcþioneze ºi contra mea. „Te îngrozeºti dacã te uiþi în arhiva universitãþii”.
Livresc cum e, a murmurat dintr-un iamb al lui Andre
Chénier:
„Nimeni, deci, spre a fi martor prin vremea care vine
Despre atîþia drepþi zdrobiþi”.
De la o zi la alta, m-am trezit renegat de decan. ªi
cînd te gîndeºti ce revoluþionar era în tinereþe! ªi pe Blaga
l-a atacat Carp, prin aplaudarea lui Beniuc.
Nu era momentu’ sã faci una ca aiasta”, mi-a zis, cu
n
limba cam încleºtatã de rom Jamaica.
În ultima vreme, vieþuieºte într-o amorþealã alcoolicã
destul de plãcutã ºi de paºnicã. N-are chef de polemici.
Vin alegerile ºi poate prinde încã un rînd.
„Ce-i al tãu i-al tãu”, a zîmbit Iustin Bantaº, în barba
lui respectabilã. „L-ai batjocorit pe mîrlan cu talent”. Dar
zîmbetul era destul de îngrijorat: „Aºteaptã-te la orice.
Nota de platã pentru bravurã o sã fie încãrcatã”.
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C.D. nu-i departe de acest Dimulescu, umflat de
condiþia lui de tovarãº cu rãspunderi, având asuprã-i
caietul de sarcini, cum îi cerea Zeitgeist-ul socialist ºi
folosindu-se de predicaþia prin intonaþie, cu alte cuvinte:
Gura! Vorba! Sã taci când vorbeºti cu mine!
Dumneavoastrã, doamnã Magda, mi-a spus
Alexandru Deºliu, încercaþi pe cont propriu un proces
al comunismului.
E atuul meu la care nu renunþ, i-am rãspuns, atunci,
la telefon. Nu numai cã am fost martor al totalitarismului,
dar am trãit – pe proprie piele – ce postsocialiºtii n-au
trãit.
N-am înþeles cã ei nu puteau greºi pentru cã erau
oamenii Partidului. Cum sã recunoascã tocmai Partidul
cã nu ºi-a ales bine sculele ºi sã-mi dea mie dreptate?
Da, a fost o perioadã iraþionalã din viaþa mea: am eºuat
pentru cã am crezut cã pot gãsi dreptate la foruri. Iar
acest eºec este o povarã biblicã, o cocoaºã care mã
oboseºte în primul rând pe mine. E greu, e dureros de
dus. Am crezut cã dacã voi respecta regulile jocului n-o
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sã mi se întâmple nimic rãu, n-o sã ajung la ananghie.
Am spus regulile jocului? Dar jocul era trucat. Din jucãtor
devii jucat, cum ar spune Eugène Ionesco în Prezent
trecut, trecut prezent.
Fondul: n-am vrut sã plec din modesta mea
construcþie, dintr-un spaþiu al meu câºtigat prin concurs.
Muncisem din greu – adevãrat tur de forþã! – la Cursul de
limba românã pentru strãini, în douã volume; aveam o
listã de lucrãri comparabilã cu a oricãrui membru al
Catedrei. Decãniþa, conferenþiar Silvia Buþureanu, a fost
amabil-compãtimitoare, dar vrând sã treacã peste râu ºi
varza, ºi capra, ºi lupul, fãrã a aduce cuiva vreun
prejudiciu. Ajunsese în stare lacrimalã din cauza
necazului meu:
„Îþi apreciez activitatea, þi-am urmãrit semnãtura în
„Cronica”. Dar lista reducerilor de activitate a trecut deja
prin Consiliu. Singurul în drept sã anuleze votul Consiliului
e rectorul”.
Mi-am reluat pledoaria cu un etaj mai sus. Viorel Barbu
m-a ascultat cu degajare specificã unui vârf ierarhic
universitant. Þinutã: umeri de ghips, gât þeapãn, privire
pe deasupra amãrâtului de interlocutor. L-am simþit distant-politicos, pentru a-ºi disimula dispreþul faþã de cei
care uzeazã de audienþe. A jucat democraþia.
„Hotãrârea s-a votat, Consiliul Facultãþii e instanþa,
nu ne permitem sã trecem peste. Pe noi ne intereseazã
ansamblul instituþiei, nu cineva din sectorul ics. Te vei
descurca ºi în alt post”.
Lingviºtii ºtiu cã la început fost-a imperativul, apoi
interogativul. O boalã psihicã gravã a comunismului: sã
nu poþi întreba, sã nu poþi pune întrebarea:
De ce eu?
Rectorul nu mi-a rãspuns. ªi-a scuturat un fir de pe
costumul bleumarin închis ºi a precizat cã-i dreptul meu
sã mã adresez cui doresc: Ministerului, organelor de
Partid… Punct. Punctul a cãzut ca o ghilotinã.
Cãtre finalul audienþei, a intrat ºi prorectoriþa Elena
Puha. Materia Puhãi: Codul eticii ºi echitãþii, adoptat la
Congresul Educaþiei Politice ºi Culturii Socialiste, din 24 iunie, ’76. Forma, în româneasca ei precarã, „conºtiinþã
socialistã” dupã acest Cod al eticii ºi, chipurile, Echitãþii,
dar nu i s-a pãrut defel inechitabil ce mi se întâmpla.
Pretenþia tovarãºei Puha era cã România ajunsese pe
culmile umanismului (vezi teza-i doctoralã), cum am mai
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Aveam, aºadar, îndreptãþire sã mã lupt. Numai cã
trebuia sã pornesc la drum nici mãcar cu jumãtate de
speranþã.
Profesorul Ion Jurconi m-a asigurat cã Ministerul nu
cerea nici o reducere a statului de funcþiuni: postul exista,
ore pentru normã urmau sã fie suficiente.
Din punct de vedere juridic, aveam toatã dreptatea
din lume.
Însã în socialism de contestaþiile celui exclus nu se
sinchisea nimeni dacã nu-l lua un potentat în braþe. Un
memoriu la Minister mi-a anulat orice ºansã la rector,
dacã mai aveam vreuna. Despre Viorel Barbu circula
pãrerea cã-i suficient sã-l determini sã ajungã la o
decizie, cã nu ºi-o schimbã în ruptul capului. Vrea el sã
se rezolve, se rezolvã. Nu, nu rãmâne! Relaþia cu Zoia
Ceauºescu îl blinda perfect.
În lungile luni de audienþe care au urmat am înþeles
ce înseamnã „la torture par l’esperance” (Villiers de l’Isle
Adam). M-am lãsat prinsã în cursa registraturilor,
numerotatã ºi parafatã. Am circulat în Ministerul
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Învãþãmântului de la subsol la etaj, ca stafia care bântuia
nu chiar toatã Europa, ci sigur Estul ei. Am învãþat cã,
pentru o audienþã, drumul cel mai scurt între douã puncte
nu-i linia dreaptã. Am putut alcãtui Codul bunului solicitant, pe baza a trei paragrafe, cum am scris în Astã-varã
n-a fost varã…:
– nu înfunda urechile interlocutorului cu amãnunte;
– nu fi tu însuþi, ci o persoanã cât mai de serie;
– stãpâneºte-þi senzaþia de vomã.
În cinci-ºase minute trebuia sã obþii un rãspuns
favorabil. Dacã nu, puteai repeta totul la altã datã, în alte
urechi indiferente. Acum mã simt ca bãtrânii care, când
vorbesc de front o fac pe un ton vesel: fusese groaznic,
dar scãpaserã.
Petru U. era captiv ºi el în himera criteriilor de apreciere
ºi-n aplicarea lor în socialism. Era convins cã dreptateadreptate biruie, ca-n basme. Dar prea erau clare
argumentele mele ca sã le creadã cineva. Ridicau din
umeri ºi mã trimiteau acasã, unde ar urma sã soseascã
o decizie întru rezolvare. Cam dupã o lunã, ajungea cu
poºta juma de coalã ministerialã, undese comunica
ambiguu cã se încearcã rediscutarea criteriilor care au
dus la anularea contractului de muncã. Profesorul Ion
Jurconi îmi traducea: asta înseamnã cã trebuie sã te
adresezi altui serviciu. ªi-mi dãdea numãrul de telefon al
departamentului urmãtor. A fost un confesor-sfãtuitor bun,
numai cã novicele, adicã eu, nu s-a descurcat în labirint,
n-a gãsit ieºirea.
O vreme a crezut cã situaþia e rezolvabilã. Îndeplineam
condiþia de bazã: membru de partid, fãrã rude în
strãinãtate. A sperat cã tov. Aurelian Bondrea va rezolva
cazul, cum o fãcuse ºi-n alte situaþii dificile. Avea acces
direct la cabinetul doi. Nu va refuza sã se amestece,
cum au refuzat cei de dinaintea lui. Nu va ofta în loc de
da sau nu, nu va fi nici brutal, nici emfatic.
Ce l-a hotãrât pe Ion Jurconi s-o facã pe Sfânta Vineri
pentru mine? Bãnui cã a vrut sã parieze pe un cãluþ modest, care, bine dirijat, ar fi luat derby-ul. Dupã o tavã cu
jeratic, ar fi câºtigat ºi primul loc de steeple-chase.
Îi fãceam, dupã fiecare audienþã, câte un breefing. O
datã m-a pus sã lipsesc. Altãdatã, m-a sfãtuit sã trag de
timp pânã intrã secretarul: tovarãºul cutare n-avea rãbdare
sã citeascã mai mult de-o paginã. Lui cutãricã trebuia
sã-i expun cazul fãrã sã-i cer nimic.
Ultima datã când l-am vãzut, era foarte plictisit. M-a
anunþat cã iese din Minister, cã se întoarce la catedrã ºi
o sã cam trebuiascã sã mã descurc singurã. N-ar mai fi
pariat nici un bãnuþ gãurit pe mine:
„Dacã nici cu Teoreanu nu merge, îl mai ai doar pe
Brejnev”.
Acum cred cã n-a glumit.
Victoria pãrea din ce în ce mai imposibilã, iar naveta
între speranþã ºi dezamãgire e cel mai sigur drum spre
cabinetul de psihiatrie. M-am înºurubat în insistenþã la
diferite nivele, atinsã de psihoza celor care fac memorii
dupã memorii. Petru U. m-a descântat cât s-a priceput:
nu, nu se putea renunþa; s-o gãsi cineva sus dornic sã
mã asculte.
Iatã, pentru necunoscãtori, cum funcþiona acest sus,
bine ºi atoatefãcãtor. Dupã ce apãsai clanþa ºi intrai, þi
PRO

spus). Ce kalokagathia! Am apelat la normele de
funcþionare ale eticii ºi echitãþii socialiste ºi ce de roade
am mai cules!
Dupã momentul ’89, cum practicase panteismul
partinic (mulþumesc, Remus Valeriu Giorgioni!), Partidul
fiind în toate cele, ca Duhul Sfânt, El Puha a lãsat naibii
Codul ºi a trecut la altã materie: Neotomismul. Ba chiar
mi-a reproºat cã am umblat cu reclamaþii la Minister ºi la
PCR contra Viorectorului ºi-a ei. Mulþi rectori ºi prorectori,
decani, ºefi de catedrã i-au acuzat pe cei scoºi chiar de
ei din posturi cã s-au adresat „organelor”, ca sã le
conteste Deciziile. Cum puteai sã te aperi altfel în socialism n-au spus. ªi Andrei Pleºu s-a apãrat scriind un
memoriu lui Ceauºescu.
Al. Deºliu: Le-aþi dedicat romanul Astã-varã n-a fost
varã…
„Se dedicã (di)recþilor Viorel Barbu ºi El. Puha, care
mi-au oferit timpul necesar scrierii acestei cãrþi”. De ce?
Am procedat ºi eu precum Camilo Jose Cela (Nobel,
’89). Motoul la Familia lui Pascal Duarte (1941) suna cam
aºa:
„Dedic aceastã carte duºmanilor mei care m-au ajutat”.
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se putea întâmpla sã dai peste cineva care pãrea a-þi
înþelege necazul. Numai cã rezolvarea nu depindea de
el, vai! Te încuraja sã mergi mai sus. Plecai cu încrederea
cã problema se va clarifica în capul scãrii. În fapt, nu
fãceai altceva decât sã te mintã. Fugea de rãspundere,
mânându-te mai sus.
Când am fãcut apel la spiritul de dreptate al „organului”
de Partid Alecu Floareº, a fost ºi mai rãu. I-am adus ca
prim argument reuºita cu nota maximã la concurs.
„Ei ºi ce-i cu asta? Or fi fost ceilalþi prea proºti”.
Asta mi-a rãspuns. Activiºtii-cremene, ca tractoristul
Floareº, proveneau din lumpen. Defavorizaþi prin naºtere,
fãceau orice sã ajungã în primul eºalon de cadre ºi sã le
arate ei celor care dispreþuiau activitatea politicã. Lozincile
însuºite ºi aplicate drastic de acest Floareº:
Sã nu oscilãm!
Sã nu tolerãm!
Sã nu ne abatem!
Ce-i drept, când m-am ridicat brusc în picioare ºi am
dat sã ies (secretarei i-a sãrit pixul din mânã), Floareº
m-a oprit împãciuitor ºi m-a pus sã-i înºir din nou cazul.
Petru U. hotãra cã se va întâmpla ceva de bine pânã
la sfârºitul lunii, verii, anului. Nu se întâmpla. Numai
apãsarea din capul pieptului se tot accentua.
Ocupam invariabila camerã de hotel cu chiuvetã, de
la Union. Trei sferturi din noapte încercam sã adorm,
recapitulând ce-aveam de spus. Totul calculat la ºase
minute, cum mã sfãtuise prof. Jurconi. Îmi conduceam
silit mintea pe fãgaºul aceleiaºi probleme, o frãmântam
în fel ºi chip împreunã cu Petru U. dar, în ciuda idealismului sãu consolator, umilinþa de-a face audienþã mã
deprima. Cam gãtisem fãina.
Am scris în Astã-varã n-a fost varã… despre viaþa
într-o anticamerã, când aºteptarea se prelungeºte. ªi dacã
ai câºtiga ºi tot ai aºteptat prea mult. Chipurile din jur,
parcã aceleaºi. Toþi stãteau încovoiaþi. ªi ochii: ochi
încordaþi, milogi, nedumeriþi, afundaþi, împãienjeniþi, jalnici,
bezmetici, supuºi. Priviri micºorate, pânditoare, fixe,
alarmate, chinuite.
Ajunsesem în vârful ierarhiei. Obþinusem audienþã la
ministrul Învãþãmântului, Ion Teoreanu, specialist în
silicaþi. Petru U. ºi-a dat seama cã nu mai „þineam”, cã
eram pe punctul de-a claca (de câtã vreme mã zbãteam
în cãmaºa de Nessus a condiþiei de nedreptãþit?), aºa
cã a ales sã meargã singur la acel Teoreanu. De cum l-a
vãzut, ministrul i-a trîntit-o brutal:
„De ce nu te razi, to’arºu?”
„Nici n-am înþeles ce mi-a spus, mi-a mãrturisit Petru
U., razteraz… (!?)”
„Sã totalizãm, to’arºu. I s-a luat postul soþiei dumitale.
ªi de unde a moºtenit, mã rog, postul pe care-l
revendicaþi? A avut rezultate bune? ªi ce dacã? N-a primit
salariu? Totalizând, to’arºu. Rectorul dumitale e aici, în
minister. O sã-l invit la discuþie”.
Nici nu mai merita osteneala sã-mi pledeze cauza
dupã ce i-a vãzut strângându-ºi mâinile cu cãldurã ºi
spunându-ºi pe numele mic.
„Discutau – mi-a povestit Bãtrânu – ca ºi cum n-aº fi
fost de faþã. În special ministrul era mîniat cã insist, cã
mai insist. Rectorul era galben la faþã ca turta de cearã.
Omul ãsta mã urãºte, mai exact urãºte categoria din care
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fac parte. A celor care refuzã sã se supunã deciziei lor”.
Am crezut, dupã audienþa-coridã la Teoreanu, cã Petru
U. exagereazã privind presupusa urã a rectorului. Dar
nu, nu s-a înºelat. Când i-a oferit lui Viorel Barbu o carte
cu autograf, secretara, doamna Stegaru de la Rectorat,
l-a chemat sã i-o restituie. ªi pe ea o consternase un
astfel de gest: aºa ceva nu mai vãzuse.
N-ar fi trebuit sã încheiem? Ba da. Stârnisem un vârtej
de memorii, adrese, scrisori ºi atâta tot. Scorul,
„totalizând”, vorba lui Teoreanu, era doi la zero pentru ei.
Ce sã mai pãcãlesc amãrãciunea gata sã mã înhaþe,
intrasem într-o parfumerie. La coada pentru deodorante,
Ani Cojan. Deºi ºtia cã nu lucram nicãieri, m-a întrebat
tare unde lucrez, sã audã toþi cei strânºi acolo. Era miratã
foarte cã „nu mã rezolvasem” de-atâta timp. „Sãrãcuþa!”,
a mai încercat ea, mai inoportunã decât casiera de la
Electricitate. Ceea ce a confirmat cã o compãtimire prost
exprimatã se aflã la un pas de rãutate. Ea stabilise cu
Valter tetra-valenþe afective, divorþase de Mihai Ursachi
ºi obþinuse realizãri mari cu mijloace mici, asigurându-ºi
locºor cãlduþ la Catedra de romanisticã. Luca Piþu i-a
fãcut o caradecã (de la François Caradec), semnând Ani
Cojan, în „Convorbiri literare”, o recenzie la Norii lui Petru
Creþia. Ani a trecut-o pe lista ei scurtã de lucrãri.
Înºelãciunea n-a luat-o în seamã.
Eºecurile cu repetiþie ne impuneau, însã, un soi de
optimism. Salvam aparenþele cãrând crengi înflorite
dinspre Bucium, dinspre Breazu, buchete magnifice de
flori de câmp dinspre Ciric, dinspre ªorogari, cu încredere
în terapia marºurilor, chit cã uneori îmi închipuiam cã las
în urmã, ca melcii, o dârã lipicioasã: de durere, de
amãrãciune, de panicã.
În toamnã (în ce toamnã, în ce an?), demersurile mele
au avut totuºi o urmare. De „sus”, venise propunerea de
redeschidere a cazului. Mã luase cineva puternic în braþe?
Da, inspectorul Lazãr Bãciucu. Am fost chematã la Partid
ºi anunþatã cã mi se va da un post în cercetare, la
Institutul „Al. Philippide”. Eram de acord? Eram. Dupã
chinul tantalic, Lazãr Bãciucu m-a asigurat c-o sã fie bine.
Discuþia n-a fost lungã.
„Cântaþi, cântaþi, voioºi/ Ai noºtri ani frumoºi”.
Numai cã injustia nu era reparatã, cum am crezut.

Iaºi, 20 februarie 2009
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Lucia Dãrãmuº

„CULTURA ªI VOCAÞIA UNUI OM”
„De ce sã nu venim cu ce avem de apreciat?!”
De vorbã cu Victor Rebengiuc
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accident, fata pleacã în strãinãtate ºi se întâmplã ce se
întâmplã cu el... Filmul trebuie vãzut, e drama unui om,
aflat în conjuncturi ale vieþii cât se poate de actuale.
L.D.
L.D.: Voi face acum o scurtã divagaþie, însã necesarã,
chiar dacã plicticoasã pentru unii. Arta – Cultura –ªtiinþa.
Cultura stã la baza omenescului, ia forme diverse de
manifestare, mai ales astãzi, când avem de-a face cu o
explozie a imaginii, desigur o nouã formã de manifestare
culturalã. Însã, fãrã marea culturã, cultura anticã, cea
modernã nu ºi-ar gãsi identitatea, nu s-ar recunoaºte.
Am în vedere în primul rând cultura greacã, clasicã, un
amestec de trãsãturi indoeuropene, pe care poporul grec
le avea în momentul în care a coborât din Balcani, în
valuri succesive ºi de culturã mediteraneanã, pe care a
gãsit-o în locul unde s-a stabilit. Influenþe au primit ºi de
la fenicieni ºi egipteni. Aºa se face cã sub o covârºitoare
influenþã culturalã, dicþionarul grec este de douã ori mai
gros decât cel latin. Sãrãcia unei limbi o simt în special
scriitorii de ieri ºi de astãzi. Bunãoarã, Lucretius în De
rerum natura I 136 spunea: „nu mã amãgesc cã descoperirile ascunse ale grecilor nu ar fi greu de arãtat în versuri
latineºti. Din pricina multor cuvinte noi, trebuincioase,
din pricina sãrãciei limbii ºi a noutãþii subiectului.” Cultura,
arta, ºtiinþa, devenite un modus vivendi salveazã pânã
la urmã omul chiar de el însuºi. Nu degeaba, Hipocrates,
medicul, cu mult în urmã, fãcea referire la specificitatea
ºi utilitatea artei. Câþi, oare, se mai gândesc astãzi la
autenticitatea vieþii?! E la modã astãzi ºi dã bine sã rosteºti
cuvintele celebre spuse de Caesar, la trecerea
Rubiconului: „ Alea iacta est!” Câþi ºtiu, însã, cã ele au
fost rostite în greacã: „aneriphto kubos”. Mulþi sunt tentaþi
sã întrebe...la ce bun astãzi cultura unor limbi „moarte”?
Ei bine, autenticul om de culturã, mã refer aici la termenul
extins, însemnând muzica, pictura, teatru, ºtiinþele, literatura..., va ºti sã se întoarcã la izvor, elemente ale culturii
antice gãsindu-se astãzi în toate domeniile, în ºtiinþã, în
arta cinematograficã, poezie etc.? Domnule Rebengiuc,
oricâtã modestie aþi avea, nu puteþi tãgãdui cã n-aþi fi un
om de culturã, un om de artã... Spuneþi, vã rog, în arta
europeanã, ce rol joacã arta româneascã, aºa cum judecã
profesorul Rebengiuc?
V.R.: Drept, un expozeu lung despre artã... Vorbind
despre noi, arta româneascã este capabilã sã þinã piept
ºi sã se batã de la egal la egal cu arta europeanã, slavã
Domnului. Existã atâtea exemple ºi atâþia oameni recunoscuþi în lume, a cãror operã este remarcatã ºi iubitã
în întreaga lume, aºa cã nu existã nici un fel de rupturã,
PRO

Lucia Dãrãmuº: Ce înseamnã pentru dumneavoastrã, domnule Victor Rebengiuc, arta, teatrul,
cultura. Sunteþi un mare om de teatru.
Victor Rebengiuc: În primul rând, aº vrea sã spun cã
nu mã consider un mare om de teatru, de culturã. Sunt
doar un actor ºi atât. Un actor care aspirã. Dar mai bine
hai sã vorbim despre ceea ce se întâmplã în Clujul zilelor
de astãzi, despre festivalul gândit ºi pãstorit de Tudor
Giurgiu.
L.D.: L-aþi avut student... i-aþi fost maestru.
V.R.: Da, l-am avut student... nu, nu i-am fost maestru,
i-am fost rector. L-am cunoscut ºi apreciat chiar de atunci,
din studenþie. Un bãiat minunat. A fãcut o treabã bunã,
iacã, la acest festival sunt invitate filme bune, filme de
prestigiu, la nivelul festivalurilor internaþionale. Oameni,
actori, regizori importanþi, festivalul cãpãtând în felul
acesta un gir, pe care alte festivaluri nu-l au în România.
Au fost prezentate multe filme bune ºi foarte bune. O sã
par lipsit de modestie, de data aceasta, însã, se cuvine
sã amintesc de filmul în care joc ºi eu, ultimul de lung
metraj în care joc, în regia lui Lucian Pintilie, care se
numeºte Niki Ardelean, colonel în rezervã. Sala a fost
plinã ºi, cu o imensã bucurie o spun, filmul a fost foarte
bine primit, apreciat, aplaudat îndelung, încât, la sfârºit,
nu mai ºtiam ce sã fac... îmi venea sã dispar. Din pãcate,
filmele româneºti au o participare foarte slabã. Sunt numai
câteva filme fãcute de tineri, filme de scurt metraj,
premiate, fãrã îndoialã, cu premii importante la festivaluri
internaþionale. Existã un Urs de aur pentru scurt-metraj
luat la Berlin, pentru Cristi Puiu, un film în care joc ºi eu.
Este vorba de Palme d’Or pe care l-a luat Cãtãlin
Mitulescu la Cannes, cu un scurt metraj ºi încã vreo
câteva filme premiate la alte diverse festivaluri, dar filme
de lung-metraj, fãcute de aºa-ziºi regizori consacraþi nu
s-au prezentat. S-au anunþat ºi pe urmã s-au retras, nu
ºtiu din ce motive, aºa cã Zilele filmului românesc vor fi
cam vãduvite de filme româneºti.
L.D.: Pentru cei care nu au vãzut filmul în care
jucaþi dumneavoastrã, ce propune acesta, ce subiect
trateazã?
V.R.: E greu de povestit. E vorba despre povestea
unui om ca mine, ca oricine...
L.D.: ...social, istoric...
V.R.: Nu, e un film de actualitate. Un film despre viaþa
unui om, despre problemele pe care le are, un om de
vârsta mea, un colonel ieºit la pensie, care are doi copii,
un bãiat ºi-o fatã, unul din copii, bãiatul, îi moare printr-un
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de respingere din partea culturii europene. Noi facem parte
din cultura europeanã. Ca atare suntem recunoscuþi.
L.D. ...îmi trece prin minte volumul lui Ionescu,
Non, apãrut la Galimard, în care autorul acuzã cultura
românã ca fiind lipsitã de originalitate...
V.R.: Depinde, e drept, sunt scriitori lipsiþi de
originalitate, lipsiþi de talent, mai sunt din pãcate ºi
plagiatori... dar existã mulþi scriitori ºi creatori autentici,
care se pot impune prin opera lor. De ce sã nu venim cu
ce avem de apreciat?! Marin Preda...romanele lui sunt
extraordinare, trebuie doar sã ºtim cum sã-l scoatem în
lume, cã despre asta e vorba. Într-o ecranizare dupã unul
din romanele lui am jucat ºi eu. Pe Marin Preda l-am ºi
cunoscut. Însã, nu pot avea aprecierile lui despre ceea
ce s-a întâmplat în film, pentru cã murise. Rebreanu , sã
nu-l uitãm. Sunt mulþi scriitori români care au ce spune
prin ceea ce au scris. Nu mã refer la cei care deja sunt
acolo, în Panteon, recunoscuþi, ci la cei cãrora timpul nu
le-a fost prielnic ºi au rãmas doar între graniþele unei
culturi, mã refer la cei care încã sunt în viaþã... Slavã
Domnului, nu ne putem plânge, trebuie doar sã ºtim sã-i
scoatem afarã.
L.D: Despre dãruire. Pentru mine, creatorul
trebuie sã vadã lumea în toate variaþiile ei. Dãruire
fãrã limite, amestec de joc, inocenþã, maturitate, talent ºi meºteºug, copilãrie, profunzime. Sic itur ad
astra! Cum vede actorul lumea?
V.R.: Actorul... actorul... ca pe o sursã de inspiraþie.
Eu sunt tot timpul cu ochii larg deschiºi în jurul meu,
pentru ca sã vãd, sã vãd... Vãd chipuri umane, vãd ticuri
umane ºi pe toate astea le înmagazinez într-o bibliotecã
de date, care existã în mine ºi atunci când am nevoie de
ele le scot pentru personaje anume pe care le am de
interpretat. Gãsesc în biblioteca mea de date, internã,
lucruri care sã ajute la crearea unui personaj.
L.D.: Scrieþi?
V.R.: Nu, m-a ferit Dumnezeu!
L.D. „Dãinuie fãrã sfârºit fala ce stã în talent”,
spune un vers latin. Complexitatea unui personaj cum
se pliazã pe cea a unui actor
actor,, a unui interpret?
Desigur
Desigur,, vorbind de talent. Când îºi asumã rolul lui
Xerxes, de exemplu, strigãtul lui, drama lui, hubrisul
acestuia, poate manipula la un moment dat actorul,
personalitatea lui?
V.R.: Despre talent e vorba, tocmai despre talent. Dar
nu, nu are voie sã se lase manipulat de complexitatea
personajului, a mãºtii, indiferent de cât de mare e masca
asumatã. Actorul este ºi el un meseriaº. Nu, nu pot sã
spun cã dupã ce am terminat cu personajul aº intra în
drama lui, în personalitatea lui, nu, nu existã aºa ceva.
Existã actori care se aratã copleºiþi de efortul lor, de trãire,
pãstrând încã pe umerii lor o greutate. Astea sunt fiþe. E
un lucru greu actoria, dar asta nu-þi zdruncinã mintea.
Trebuie sã cunoºti sufletul omului, trebuie sã cunoºti
puþinã psihologie, culturã, multã culturã ºi talent. Doar în
cazuri excepþionale, de exagerare, s-ar putea întâmpla...
dar, deja ar fi o nebunie. Talentul e un dar. Mie mi-a spus
pãrintele meu sufletesc, duhovnicesc, cã noi, actorii,
avem dar de la Dumnezeu, harul nu-l au decât preoþii.
L.D.: Cât este ludic ºi cât este realitate în ceea
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ce faceþi? Horatius spunea: „in ludo pectora nostra
patent” – în timpul jocului, inimile noastre se deschid.
V.R.: Ei, e greu de spus... nu e chiar ca în laborator...
L.D.: În sens metaforic...
V.R.: Pentru mine e bucuria jocului. Întotdeauna e joc.
Chiar ºi atunci când joci o dramã, un personaj tragic,
trebuie sã ai bucuria jocului de-al expune, bucuria de a-l
arãta, de-al trãi, ca sã poatã sã treacã rampa, sã poatã
sã convingã spectatorii. Ludicul nu înseamnã numai
joacã, glumã, ci tocmai aceastã bucurie a lui, de a fi
arãtat, dorinþa de a juca bine, de a fi autentic. Fãrã
autenticitate nu se poate, totul e fals. In momentul în
care nu ai adevãr în joc, totul devine fals.
L.D.: Ce citeºte Victor Rebengiuc?
V.R.: Uite, o carte care m-a interesat foarte mult pentru
cã eram ºi eu implicat în ea, e cartea domnului Lucian
Pintilie, Bric-a-brac se numeºte. Am citit cu plãcere Pleºu,
Despre îngeri, Ileana Mãlãncioiu
L.D.: Jurnalele, bãnuiesc
V.R.: Da, Jurnalele ei ultime. Existã încã o carte, pe
care încã n-am citit-o, dar o am, e în plan s-o citesc,
Viaþa lui Luis Bunuel. Are un loc aparte în cinematografie.
L.D.: Închei prin a-l cita pe profesorul meu întrale literaturii greceºti, Mihail Nasta, care spunea: „te
naºti sau nu te naºti poet, te naºti sau nu te naºti
muzician, te naºti sau nu te naºti pictor
pictor,, te naºti sau
nu te naºti actor
.”
ªi
V
ictor
Rebengiuc
s-a nãscut
actor.”
Victor
actor ºi nu oboseºte sã devinã puþin câte puþin, în
fiecare zi, actor
actor,, pentru a intra în jocul de început,
sã se facã actor
actor.. ªi s-a fãcut actor
actor..
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Liviu Ioan Stoiciu

JURNALUL POEMELOR

Vineri, 3 aprilie 1987
Supãrat. Peste noapte, în acelaºi pat, fac în aºa fel
sã nu mã ating de Doina. Mã rad cu apã rece, o datã
trezit, beau ceai cu margarinã ºi gem pe pâine ºi la ora
8.15 sunt la BJ Vrancea. Semnez condica de prezenþã
ºi citesc revistele Amfiteatru (Mircea Cãrtãrescu e
interesant în eseu), Familia ºi Vatra 3, timp pierdut. Mã
ocup de înregistrarea colecþiei Lumea, dar nu mã omor
cu firea, rãmân tot la anul 1966. Ies „în oraº” sã vãd
presa ºi nici în zece minute mã întorc: iau de la „Olga”
România literarã (Oliver Lusting semneazã trei pagini ºi
jumãtate împotriva ungurilor!) ºi Sãptãmâna, pe care nu
ºtiu de ce o tot cumpãr. Revenit la birou, frunzãresc
abonamentele BJ, Flacãra în amãnunt. Reapare, din
decembrie fiind plecat la casa pãrinteascã din judeþul
Neamþ, Eugen Dogaru (un poet „damnat”; îmi citeºte
versuri ºi eu sunt încântat): în aceleaºi haine tocite, cu
aceeaºi absenþã mentalã… La 12.30 plec spre casã, iau
douã pâini de 4,75 lei din drum, cumpãr ºi trei prãjituri ºi
turtã dulce. Mãnânc singur, mãtur holurile ºi bucãtãria,
ºterg praful ºi fac patul în camera copilului. La 13.45
sunt înapoi la BJ: voi lua salariul, 200 lei în plus pentru
„diferenþe curent electric” (dau din ei 125 lei pentru
înfrumuseþarea oraºului, taxã mãritã cu 75 lei faþã de
anul trecut). Ciudat, de la ºcoli au fost trimise toate cadrele
(inclusiv Doina, luatã de la biroul de contabilitate al liceului)
pe teren, sã ia apartament cu apartament ºi sã fie
determinatã exact care e situaþia cu aceastã platã
imbecilã a „înfrumuseþãrii oraºului” – cât timp va pierde
soþia cu asta, în afara serviciului? Rãmâne de vãzut: ea
e mulþumitã, va fi scutirã astfel de cele ºase zile de muncã
publicã obligatorie cu braþele. Directoarea BJ mã vede
când citesc la sala de lecturã, nu se enerveazã, mã mir,
de data asta e destinsã, calmã, schimb o vorbã cu ea
(cum rar se întâmplã), o invit sã citeascã România literarã.
Îmi spune sã stau mâine la sala de lecturã, Doamna
Zainea plecând în SRL (ea înregistreazã noile cãrþi
achiziþionate de BJ, e gestionara biroului la care lucrez
ºi eu ºi Domnul Lenco, despãrþiþi de un paravan de lemn).
Îmi vãd de ale mele. Schimb o vorbã cu ªtefan Ioneanu,
care mã viziteazã. O orã citesc din „Zona folcloricã
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Rãdãuþi”. La 17 plec spre casã: mãnânc singur, Doina e
la Sud, la pãrinþi, a luat cu ea manuscrisul celui de-al
treilea roman, îl va trimite fratelui Valentin, din Brãila
(pãrinþii ei se vor întâlni la Bucureºti cu Valentin, la ziua
fiicei lui, Mateana), înþeleg. Mã culc, abia aþipesc ºi sunã
telefonul, e Doina. Aþipesc iar, sunã soneria, s-a întors
Laurenþiu de la ºcoalã, a luat 8 la matematicã, îi pun sã
mãnânce ºi mã culc la loc. Apoi Laurenþiu vrea sã iasã
cu bicicleta, cã sã vin sã încui dupã el… Se duce dracului
odihna mea amãrâtã… Mã pun pe picioare, am arsuri
gastrice de duoden, puternice, ca în fiecare zi. Mã uit
prin Sãptãmâna. Ascult emisiunea culturalã la Radio
Europa Liberã: e atacat Marin Sorescu pentru orgoliul lui
inutil (e împotriva celor ce au scris negativ despre evoluþia
poeziei lui; într-o notã ciudatã în revista Ramuri se spune
cã e cazul sã nu mai semneze nimic în revista Viaþa
Româneascã un M. Niþescu, care ºi aºa nu mai semneazã
aici vreun articol de doi ani! Sau Cornel Regman ºi Gh.
Grigurcu…). Scriu aici, în registrul cu coperte negre. La
ora 20 deschid televizorul: s-a întors „familia cretinã”,
zâmbãreaþã nevoie mare, din Congo, în haine subþirele,
la talie, în timp ce „masa de oameni de manevrã” adusã
la aeroport e în haine grosuþe, zgribulitã. Azi, maximum
10 grade. Laurenþiu cumpãrã, ca de obicei, borº – e
singurul lucru pe care-l cumpãrã, pentru alte cumpãrãturi
nu se deranjeazã. Doina aduce ouã ºi ficat de la Sud
(cumpãrate de socri, ei stau la coadã), dupã ce o tunde
pe Memi. Laurenþiu a pierdut ceea ce i-am traforat: sã
vedem pe ce o sã ia notã la „lucru manual”, mã abþin sã
urlu. La TV Chiºinãu, o excelentã piesã de Ion Druþã,
„Pãsãrile tinereþii noastre”. De la 23.10 la 0.25 scriu un
poem, o porcãrie (deºi nu l-am mai citit de nu mai þin
minte de când pe Lucian Blaga, „spiritul lui” se trezeºte
în versurile mele, motiv în plus sã mã culc, dupã ora 1,
dezolat, extrem de dezamãgit de mine însumi):

La semãnat, la brâu cu o traistã
Dacã aº plânge, m-aº rãcori ºi motorul de
frãmântat
lutul mi-ar acoperi
smiorcãiala. Motorul de frãmântat lutul gras,
unsuros, cu un procent
ridicat de fier, din care o sã te remodelez pe
tine, ulcicã… Dar mi-e ruºine
sã plâng. „Cei rãi au
ajuns cu toþii deasupra celor buni?”
Natural.
PRO

(N. A.: Poemele îºi aleg aici zilele de jurnal. Zile în
care poemele au fost scrise. Poeme rãmase în sertar,
originale, nepublicate niciodatã, nicãieri. Sunt tot în anul
1987, în 19 februarie am împlinit 37 de ani, locuiesc la
1987
Focºani, familist, ºi sunt bibliotecar la Biblioteca
Judeþeanã-BJ, se lucra ºi sâmbãta)
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Sunt cu nervii la pãmânt. De ce sunt?
Fãrã motiv. Deºi
am impresia cã pânã ºi ceasornicele nu mai
sunt ce
au fost. Ceasornicele
nu mai mãsoarã acest timp, bat ca proastele
diferit
pentru fiecare dintre noi. Mai þii
minte descântecul prin care se scot dracii
din
baltã? Sau
prin care se scot mugurii din seminþe… Eu
nu
mai þin minte descântecul.
Þin minte tot mai puþine lucruri, de altfel,
sortite
pieirii. Auzi, ulcicã? Tu,
ulcicã plinã, neagrã, nesmãlþuitã: vor
trece ºi peste apele
tale duhurile morþilor, însoþite de zeii
vegetaþiei, stai liniºtitã…
Duminicã, 5 aprilie 1987

PRO

Dorm pe sãrite, aceeaºi situaþie cu Doina, „sunt
supãrat”, nu ne atingem unul de altul peste noapte. La 7
mã trezesc, vin sã mã rad, sã profit de apa caldã care
e… rece la robinet. Nu ºtiu ce se tot întâmplã, nu mai e
apã caldã deloc (a trecut „boieria” când aveam apã caldã
câteva ore pe zi?), s-o fi fãcând economie la gaz metan?
Mã culc la loc: dar telefonul zbârnâie, nu-l ridic pe cel din
dormitor, rãspunde numai Doina, Laurenþiu dã ºi el telefon
în câteva rânduri de la Sud, e sositã ºi sorã-mea Mela la
Sud, de unde dã telefon, ba chiar dã telefon ºi fratele
Doinei, Valentin Popa, din Bucureºti! Azi sunt duºi la
Bucureºti ºi Taica ºi Memi (pãrinþii soþiei) cu daruri pentru
nepoþica lor Mateana, fiica lui Valentin din prima cãsãtorie
(se vor întoarce seara, bucuroºi cã au fost primiþi de Dana,
mama Mateanei ºi fosta soþie a lui Valentin; Valentin s-a
stabilit de mulþi ani la Brãila). Dupã ora 10 mã scol, au
sosit adjudenii, trebuie sã mergem la Sud, Laurenþiu a
dormit la sorã-mea Ita peste noapte. La 11 plecãm, eu în
flanel alb ºi scurtã verde cu burete pe dedesubt. Venim
pe jos la Sud, o vreme nu am ce vorbi cu Doina, pânã la
urmã aduc pe tapet bucãtãria scriitor-critic… Îi dau
nepoatei Alina (fiica Itei, care împlineºte patru ani), când
intru pe uºã, o cutie mare de bomboane fine de ciocolatã,
cu care sã-i serveascã pe veriºorii ei. De la Adjud sunt
sosiþi tata ºi Mela, fiul ei, Cosmin ºi nepotul Arthur, fiul
fratelui meu Marian (mama Elena a rãmas acasã, Marian
e iar pe teren, soþia lui, Mariana e de serviciu). Mai sunt
prezenþi Neculai, fratele lui Viorel Gavrilã (tatãl Alinei ºi
soþul sorei mele Ita) cu soþia lui, din Pufeºti. Bãrbaþii
sunt moleºiþi, au tot bãut. Mâncãm ºi noi, ultimii sosiþi,
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din „gustãrile introductive” (icre, salam, chiftele, salatã
boeuf), apoi din sarmale ºi fripturã. La tort, culmea,
sãrbãtorita Alina face un scandal de pominã, nu vrea sã
stingã cele patru lumânãri aprinse, ce-o fi apucat-o? O fi
fost deocheatã. Un tort cu flori, de 130 de lei: spre
supãrarea pãrinþilor ei. Eu nu mã simt în apele mele, nu
ºtiu ce am, vorbesc despre politicã externã ºi despre
enigme nedezlegate, stau cu ochii pe televizor, sã-mi
distrag atenþia. Înainte de ora 15 plecãm, las Doinei
sacoºa adusã de tata de la Adjud, o va cãra bicicleta lui
Laurenþiu – trei litri de vin, un borcan de varzã roºie muratã
ºi altele, habar nu am ce… (Acum, când scriu aici, Doina
s-a culcat, ea a golit sacoºa) Eu vin la o staþie de autobuz,
îi conduc pe adjudeni la garã, sunt cam adormit ºi fãrã
chef de vorbã, observ cã-i influenþez negativ pe toþi, le
plãtesc transportul, dar n-am ºi bani sã le dau nepoþilor
(ba chiar uit sã las 100 lei ºi nepoatei Alina, îi voi trimite
în altã zi!). Stau la coadã la bilete în gara CFR Focºani.
În garã, Mela mi-o aratã o fostã colegã de liceu (ce mi-a
trimis o scrisoare cu invitaþie pentru aniversarea a 20 de
ani de la terminarea liceului! 20 de ani… Fantastic! În 20
de ani n-am reuºit „sã-mi termin studiile”, zic
dezinteresat), n-o recunosc deloc: Miron Angheluºa din
Adjud… Dupã ce-i urc în tren pe ai mei, vin pe jos acasã,
„cu sentimente mai bune”… Dimineaþã erau 4 grade,
tremurai de frig, la ora 17 erau 10 grade… O gãsesc pe
Doina, întoarsã acasã, dormind: profit de absenþa ei
„moralã” ºi de la ora 16.35 la 17.20 scriu un poem! Al
treilea poem al acestei sãptãmâni, „cã mi-am fãcut iar
damblaua”:

Noapte româneascã, martorã a
urii ce
i se purta. Pescuind cu mâna în unda
fluidului, la
lumina snopului de ciocani
aprinºi. Fluid-fluviu. Fluid ce parcurge
nervii…
Pescuind niºte ochi direct cu
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ai
leoparzilor de zãpadã, niºte ochi
atinºi de excrementul muºtelor. Te asigur:
multe
familii de romantici au pescuit aici,
unde marile familii
nu mai existã decât în morminte. ªi asta de
pe
vremea când, sub
ochii leoparzilor de zãpadã ei puteau citi
proclamaþii? Plini de speranþã.
Rãspunzând prin ridicare de umeri în
numele
dreptului naturii: pe
calea de la celulã la om. Noapte,
martorã: care, parcã, nu mai naºte decât
suferinþã
ºi urã.
Noapte care nu se mai terminã.
Citesc suplimentul cultural al Scânteii Tineretului
(SLAST), cumpãrat azi pentru interviul cu Gh. Grigurcu
despre „generaþia 80”, pe care o confundã doar cu
„lunediºtii”. Doina face baie cu apã încãlzitã pe aragaz.
Pun ºi eu apã la încãlzit în cazan ºi fac „baie generalã” la
lighean. Nu însã înainte de „dc”. Încet-încet reintrãm în
relaþii normale. Stau apoi la un film de cinematecã la
televizor (un adevãrat rãsfãþ de filme vechi de valoare),
„Aºa începe dragostea”, dat fãrã generic, din pãcate, la
care m-am distrat copios (cum m-am distrat ºi la serialul
sovietic pentru copii cu o maimuþã, dimineaþã). Mâncãm,
stãm la un film dat pe TV Chiºinãu în româneºte, „La
rãzboi ca la rãzboi”. Fac geanta de ºcoalã a copilului,
ascut creioanele. Îl sãrut pe Laurenþiu înainte de culcare:
reintru ºi cu el în normal, dupã ce m-am consumat nervos
într-un hal fãrã de hal în ultimele zile. Scriu aici pânã la
12 noaptea. Mã culc dupã 1.

Luni, 6 aprilie 1987
Sunt obosit de nu mai pot, la ora 8.20 sunt la BJ,
dupã acelaºi ceai ºi aceeaºi margarinã pe pâine: merg
direct la magazia BJ (clãdire separatã, în spatele sediului
BJ, aici e „fondul special de cãrþi”, sub cheie, la care nu
am niciodatã acces), unde voi sta mai mult de o orã
rãscolind prin colecþia Flacãra, printre „vechiturile” preluate
de la Virgil Huzum, bune de aruncat. Pânã ce vine A.
Lenco ºi mã invitã sã merg la Secþia copii a BJ, mã
încrunt. Aduc revistele alese pe tema „naturii” la birou,
mã spãl pe mâini, abia o salut pe directoare, tac, nu mã
mai enervez de pomanã: vor merge ºi directoarea „la
treabã” ºi Doamna Zainea, pe lângã femeia de serviciu ºi
14

Geta Sterian. Merg cu Trabantul lui A. Lenco sã luãm de
la „mic-gros” materiale pentru BJ, cumpãr o foaie de
caricaturi intitulatã Haz, traversãm Halele ºi piaþa, nu mã
aleg cu nimic, A. Lenco se pregãteºte de nuntã, el nu se
plânge. Sã notez cã mi-am amintit: fratele meu Marian
era dus în delegaþie ieri dupã furaje pe lângã Râmnicu
Vâlcea, deoarece vacile de la CAP Adjud nu mai pot sta
pe picioare de foame! Ca sã poatã fi adãpate sunt þinute
între pari, cicã, sã nu cadã de pe picioare… Mi-e milã –
din câte aud, situaþia e generalã în þarã, la nivel de CAP
(pânã ºi amãrâtul de Florea Ceauºescu scrie în Scânteia
de… porcii care mor de foame la Giurgiu!). Altceva: despre
tãierea pomilor fructiferi cu forþa (e ordin în acest sens):
se þin copiii de mâini în jurul pomilor când vine buldozerul,
degeaba… La Pãuneºti au fost arestaþi, e prea de tot,
cei ce s-au opus la aratul grãdinilor (din pãcate, mãgãria
în sine a fost confirmatã în ziarul Milcovul, cã da, e voie
sã fie luate toate grãdinile ºi „redate agriculturii”, lãsând
bieþii þãrani sã moarã de foame!). Nu mai spun de vitele
legate de gardul primãriilor în comune, oamenii
nemaiavând ce sã le dea de mâncare, ei neputând sã le
sacrifice (faci puºcãrie ºi dacã ajungi sã cumperi carne
de vitã tãiatã clandestin), „conform legii”, care primãrii
sunt ºi ele depãºite de situaþie… Sosiþi la Secþia copii a
BJ (nu departe de sediul Comitetului de Culturã ºi
Educaþie Socialistã Vrancea), ne apucãm de treabã:
conduc eu lucrãrile, A. Lenco face tot posibilul sã
chiuleascã, e penibil. Aducem tot ce am scos din depozit
pe holul interior… Muncesc pe brânci, ajutat de Geta
Sterian: cãrãm o grãmadã de rafturi împrãºtiate peste
tot, le supraetajãm. Directoarea abia se atinge de câteva
cãrþi, dispare, reapare. Doamna Zainea carã cãrþi,
resemnatã. Femeia de serviciu nu calcã pe aici.. Se face
ora 12.30, îmi e foame, ar fi trebuit sã merg în pauzã de
masã acasã, directoarea îmi propune sã stau pânã termin
ºi abia apoi sã plec la masã, de unde sã nu mai revin la
serviciu. E o idee… La 13.30 termin, pun ºi la toaletã
douã rafturi, fac treabã serioasã, dacã tot muncesc, sã
nu fie muncã degeaba. Mã spãl ºi plec pe la piaþã, o invit
sã plece acasã ºi pe Doamna Zainea, va pleca, Geta
Sterian (pe care iar o tachinez cu mãritiºul, e o femeie
„plinã de putere”, care-þi trezeºte admiraþia), e de serviciu
la „Secþia copii”, nu are de ales, trebuie sã rãmânã. Îl
întâlnesc pe caricaturistul C. Pavel, aflu cã ia 300 de lei
pentru lucrarea lui publicatã în foaia Haz, ne aºezãm
amândoi la o coadã la salam mizerabil, cumpãr de 42 de
lei. Cumpãr ºi morcov, ceapã ºi mere, câte douã kile de
fiecare. Îl întâlnesc pe poetul Ion Panait: „la talie”, bine
îmbrãcat, ca un burlac… recãsãtorit, nu are veºti despre
noua lui carte, pare absent, deplânge situaþia editorialã
în general de la noi… La Casa Pionierilor mã despart de
C. Pavel, care-mi spune, drãguþ, cã nimeni nu mai e ca
mine în Focºani care sã respecte literatura (se referã la
aspectul moral), îmi ureazã sã mã mai liniºtesc sufleteºte… Sosit acasã, arunc gãleata cu gunoi (golind cele
douã coºuri din sufragerie ºi camera copilului), apoi o
spãl. Intru în haine de casã: mãnânc. Mãtur holurile ºi
bucãtãria, ºterg praful, fac patul în camera copilului,
aerisesc. Trebuie sã profit de sosirea mea acasã pe
nepusã masã, de lipsa alor mei: la 15.30 încep sã scriu
PRO

mâna, cutremurat, din unda fluviului. Ochi
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un poem… Pic de somn, aþipesc pe canapea, în
sufragerie, dar revin la birou ºi la 16.30 am poemul început
gata – îl transcriu, ca de obicei:

O, tu, zarvã încurajatoare, vei sãpa
un puþ, pânã la capãt,
pentru a ajunge la masivul de sare? Îþi vei
face aºa
cunoscute nemulþumirile. Pereþii
puþului îi vei cãptuºi cu fâºii de piele. Nu?
Sunt
sigur cã-i vei cãptuºi pereþii, din
orgoliu. Fãrã sã te îndepãrtezi de riturile
urmate de strãbuni. Deschizând calea spre
onoruri.
O cale de acces spre potenþialul nostru
latent.
O datã pe sãptãmânã e adusã turma
tãcutã la sare: ca oile. Proastã. În centrul
oraºului
Focºani. Sare scoasã din puþ?
Nu te osteni prea tare. Pãrãsiþi de noroc, ne
aducem
doar unii altora reproºul
nedreptãþii… O, tu, zarvã încurajatoare,
pentru
cine vei scoate la vânzare, pânã
la urmã, atâta sare din puþ? Sare mãrunþitã
fin la
suprafaþã ºi
pusã în burdufuri din piele de bivol, împãrþitã
inegal, dupã greutatea din
suflet: de ce faci tu atâtea nopþi albe? „Pentru
a avea cu ce plãti la vama
cucului”.

PRO

Citesc din Doru Davidovici, cât stau pe scaunul din
baie. Mã culc: soseºte Laurenþiu, fiul, îl las în apele lui.
Dorm toropit. La ora 19 mã pun pe picioare: acum vine
Doina Popa în pat, va dormi o orã. Doina a fost la pãrinþii
ei, la Sud, îmi spune cã nepoata Mateana (fiica fratelui
Valentin), din Bucureºti, e preocupatã deja de ea însãºi,
e mare dansatoare, se fardeazã. Pe de altã parte, îmi
spune cã fratele ei Valentin, profesor la Brãila, se pare
cã se va însura cu Amalia ºi cã va veni în vacanþa de
primãvarã (de o sãptãmânã doar) cu manuscrisul
romanului, „Ca frunza-n vânt”, trimis lui… Azi i-am dat
Doinei sã sudeze la atelierul Liceului 1, la care lucreazã,
axul pedalei drepte de la bicicletã, rupt ieri de Laurenþiu,
mã anunþã cã nu se poate face nimic, iar în magazine sã
cumperi altul în loc nu se gãseºte, veºnicul ghinion…
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registrul LIS
Doina se plânge cã n-are nici un chef sã facã de Paºti
curãþenie în amãnunt (cu zugrãvit ºi spãlat, cum e obiceiul)
în apartament… Stãm la televizor la ultima parte a filmului
„Mizerabilii” cu Jean Gabin, titrat în… germanã! Îi explic
lui Laurenþiu (ºi Doinei) caricaturile din foaia Haz (martie
1987). Azi, nefiresc: 6 grade dimineaþã ºi… 26 de grade
la ora 16! E ca-n caricaturã… E o glumã, explicaþia: dupãamiazã bate soarele direct în termometrul nostru pus în
balcon. Azi a fost soare, în sfârºit, a fost primãvarã…
Dupã ora 23, pânã la 0.30 definitivez o scrisoricã pentru
Daniel Corbu (o scrisoricã dureazã mai mult decât scrierea
unui poem la mine!), în care îi salut pe dragii poeþi nemþeni.
Mã culc dupã 1.
Pe adresa pãrinþilor mei, la Adjud, a sosit un plic în
care am gãsit trei hârtii (aduse ieri de ai mei), pe una
scrie: „Vã rugãm trimiteþi urgent scrisoarea noastrã fiului
dumneavoastrã… aºa încât pânã la data de 15 aprilie
1987 sã primim informaþiile ce ne intereseazã cu privire
la participarea lui la întâlnirea de 20 de ani de la absolvirea
liceului. Vã mulþumim! Cu respect, colegii de clasã” – e
adresatã pãrinþilor mei. Pe alta, dactilografiatã: „Colegului
nostru Stoiciu Ion Liviu, cu drag! Dacã aþi fost copil ºi
v-aþi mirat descoperind minunile acestei lumi fermecãtoare, / Dacã aþi zâmbit fericit primãverii ºi fulgilor de
nea, / Dacã aþi plâns dupã zgomotul nostalgic al frunzelor
de toamnã, / Dacã v-aþi înfiorat de dulcea chemare a
iubirii pentru tot ceea ce vã înconjoarã / ªi dacã sufletul
vã tresare la amintirile de neuitat ale adolescenþei… Veniþi
sã ne revedem dupã 20 de ani la Liceul Industrial din
Adjud! Condiþii de participare… Termen de înscriere:
1 mai 1987. Data întâlnirii: 30 mai 1987. Cheltuieli necesare pentru realizarea integralã a programului: 800 lei de
familie”. Urmeazã adrese ºi telefoane… De toatã povestea asta ocupându-se, se pare, fosta mea colegã de
clasã Miron Angheluºa: pe care, repet, arãtându-mi-o în
gara Focºani sorã-mea Mela, n-am putut sã o recunosc!
Nu mai am deloc memorie, nu e o glumã! Tot între
organizatori trebuie sã fie „securistul Gheþu” (fost „coleg
de liceu”, necunoscut mie, eu fiind la „secþia umanã”, el
fiind la una din clasele de la „secþia realã”)… În sfârºit, o
a treia hârtie, coloratã în carioca, „Promoþia 1966-1967:
Ne exprimãm dorinþa ca la întâlnirea noastrã sã participe
ºi distinsa soþie. Program informativ. Sâmbãtã, 30 mai
1987: ora 9, întâlnire la sediul liceului; ora 10 – ora de
dirigenþie; ora 13 – masa ºcolãreascã la cantina liceului;
ora 14.30, program liber; ora 16 – masa festivã, la restaurant. Duminicã, 31 mai 1987: ora 12 – masa de rãmas
bun, întâlnire între foºtii colegi ºi profesori… Participarea
o luãm în considerare în raport cu expedierea sumei”…
Oare ce mã voi face? Nu am 800 de lei la dispoziþie! Nici
nu se pune problema. Doina, soþia, nu vrea sã meargã:
„plus cã nu am o rochie specialã pentru asemenea ocazie”.
Sã fiu sincer, îmi e ruºine cã voi fi singurul printre foºtii
colegi de liceu care n-a dus la capãt o facultate… Nu am
nici o idee de ceea ce voi face pânã la urmã: ar merita,
totuºi, dupã 20 de ani (douã-zeci-de-ani! De necrezut cum
au trecut) sã-mi revãd colegii, în definitiv nu sunt chiar
un nimeni-zero-barat, chiar dacã sunt intrat în dizgraþie
pentru toatã lumea…

(6 martie 2009. Bucureºti)
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CONSTANTIN CUBLEªAN: NICOLAE FILIMON –
O MICROMONOGRAFIE A ORIGINILOR ROMÂNEªTI
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contemporaneitatea lui Nicolae Filimon nu au fost decât
„exerciþii diletante”. Predilecþia pentru fiziologii, care
descriau caractere, tipologii umane surprinse într-un
ansamblu social mai amplu, are un ecou ºi în opera lui
Nicolae Filimon care, aminteºte just Constantin Cubleºan,
din punct de vedere estetic prezintã destule carenþe, în
principal „lipsa oricãror fineþuri sau nuanþe psihologice”
(I. Negoiþescu). Marele sãu merit rãmâne însã zugrãvirea
originalã a unei tipologii specifice de parveniþi, oferind
astfel modelul incipient al romanului realist-critic
românesc.
Capitolul intitulat Cine este, de fapt, Nicolae Filimon
surprinde, poate, în cea mai mare mãsurã, prin configurarea biografiei extrem de frapante a omului Nicolae
Filimon, acesta traversând medii sociale ºi profesionale
din cele mai diverse pânã la a-ºi asigura un statut oarecum
stabil, deºi acesta nu era cel dorit aprioric, de scriitor
profesionist. Rezumând, constatãm cã Nicolae Filimon
provenea dintr-un mediu social modest, iar în 1830 tatãl
sãu moare într-o epidemie de holerã lãsându-l pe copilul
de doar unsprezece ani sã se gândeascã singur la rosturile
vieþii. Fire neastâmpãratã, Nicolae fuge de acasã pentru
a-ºi croi drum singur în realitãþile complexe ale realitãþii
bucureºtene prepaºoptiste. Cert este cã acest copil
aparent proscris a fost hãrãzit de soartã cu realã
inteligenþã, naturalã ºi cultivatã, voce bunã, auz muzical,
cunoºtinþe de elineascã ºi o desãvârºitã dãruire faþã de
cultura naþionalã a acelor vremuri, recitând cu ardoare
versurile contemporanilor. Cu siguranþã cã providenþialã
a fost întâlnirea prin 1830 cu Anton Pann ºi cu societatea
acestuia de boemi mai mult sau mai puþin diletanþi, oricum
„intelectualitatea” bucureºteanã, formatã, ca nume ilustre,
din Iancu Vãcãrescu, Eliad, Alexandrescu etc. Astfel
tânãrul Nicolae Filimon s-a format în atmosfera de uºoarã
melancolie misticã a cântecului de stranã, dar ºi în
mijlocul unei boeme muzical-literare bucureºtene, pline
de veselie. Constantin Cubleºan relevã cã ceea ce-l
impune pe Nicolae Filimon în epocã este timpuria opþiune
pentru gazetãrie, care-l va transforma în primul cronicar
muzical profesionist la noi, la care se relevã complementarã critica teatralã, aceste ipostaze configurându-i
figura familiarã publicului acelor vremuri. În 1857 Nicolae
Filimon se considera scriitor profesionist, deºi subzistenþa
financiarã îi era asiguratã de diverse funcþii bugetarguvernamentale (din 1862 ºef al Secþiei Bunurilor Arhivelor
Statului). În 1858 Nicolae Filimon întreprinde o cãlãtorie
de câteva luni prin Europa, din care urmãreºte exclusiv
un scop de recunoaºtere muzicalã, aceastã vocaþie ºi
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La 16 mai 2009 criticul ºi istoricul literar, profesorul
universitar doctor Constantin Cubleºan împlineºte 70 de
ani. Capacitatea analiticã ºi sinteticã ºi-a demonstrat-o
autorul prin cele peste douãzeci de volume de criticã ºi
de istorie literarã semnate sau coordonate între anii 19692009. Acestea îl impun ca „un garant incontestabil al criticii
ºi istoriei literare din ultimele decenii” (V. Fanache), atenþia
cercetãtorului literar adãstând asupra fenomenului teatral
sau a operei literare semnate de Barbu ªtefãnescu
Delavrancea (1982), Ion Lãncrãnjan (1993), Eminescu
(1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003), Ioan Slavici
(1994, 2001), Pavel Dan (1999), Caragiale (1999, 2002),
Rebreanu (2001), Lucian Blaga (2004), Mihail Sebastian
(2007) evaluate pertinent, echilibrat ºi trãdând acribie
documentarã ºi vastã lecturã biobibliograficã.
Constantin Cubleºan impune, prin volumul domniei
sale, N. Filimon, micromonografie (Craiova, Fundaþia
Scrisul Românesc, 2003), portretul complet al pãrintelui
literaturii române, surprins în ipostazele variate ale unei
personalitãþi ce reconstituie o epocã definitorie a devenirii
culturii române privitã în ansamblul sãu. Studiul în
discuþie, structurat în paisprezece capitole relativ
autonome, trãdeazã intenþia, prin relevarea preocupãrilor
extrem de diverse ale lui Nicolae Filimon ºi a diferitelor
influenþe literare valorificate în opera sa deloc unitarã, de
a reconstitui atmosfera ºi culoarea specifice unei epoci
în care societatea româneascã trezitã brusc în
modernitatea europeanã a fost nevoitã sã îºi sincronizeze
oarecum forþat o literaturã cvasiinexistentã la o realitate
culturalã ineditã, fenomenul emergent luând astfel certe
note de specificitate autohtonã. Nicolae Filimon,
argumenteazã printre rânduri istoricul literar Constantin
Cubleºan, s-ar fi constituit în acest context în expresie
strãlucitã a valenþelor deloc neglijabile ale literaturii
române, a capacitãþii de integrare, de adaptare, de
asimilare ºi de promovare esteticã superior calitativã a
unui amalgam eterogen, omogenizat parþial de retorta unui
artist conºtient de mãsura timpului sãu.
În capitolul introductiv, Necesitatea unui nou climat al
romanului, Constantin Cubleºan observã lipsa unei tradiþii
romaneºti în cultura românã, grila oralitãþii permanentizatã
ce impune regula cadenþei de sfãtoºenie a povestirii,
marele dar de povestitor al scriitorului român identificat
în povestaº, precum ºi conºtientizarea necesitãþii unei
arderi a etapelor afirmatã o datã cu Însemnare a cãlãtoriei
mele-1824 a lui Dinicu Golescu. Romanul se relevã brusc
în literatura românã ca o oglindã fidelã a faptelor zilei,
însã tot ceea ce se crease în acest sens în
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pasiune fiind dealtfel ºi caracteristica singularã prin care
este comemorat în necrologurile ce-i reþin dispariþia la 19
martie 1865, în urma unei tuberculoze: „muzicant perfect” (Cezar Bolliac). În finalul capitolului Constantin
Cubleºan aratã cã Nicolae Filimon a fost un om popular,
cãruia i-a plãcut sã-ºi trãiascã viaþa cu o opulenþã
cuceritoare. Firea romanticã, evidentã în nuvelistica sa,
a fost fericit dublatã de un simþ realist al observaþiei asupra
societãþii, ce a produs capodopera epicã a vremii, romanul
Ciocoii vechi ºi noi. ªi, poate mai important, se dovedeºte
„... unul din scriitorii cei mai autentici produºi de orientarea
societãþii româneºti spre modernitatea vieþii occidentale,
de unde ºi privirea criticã, pãtrunzãtoare, adesea ironicã,
satiricã, asupra actualitãþii imediate, ca ºi (mai ales),
asupra trecutului (nu prea îndepãrtat).” (p. 18).
În urmãtoarele capitole istoricul literar Constantin
Cubleºan întregeºte imaginea unui spirit activ, implicat
în dimensiuni variate ale culturii române, mai puþin reþinute
de conºtiinþa contemporanã: Creatorul de basme,
Cronicarul teatral, Muzicologul, Folcloristul, Traducãtorul,
Cãlãtorul, Un spirit romantic (cu subcapitole ce
comenteazã nuvelistica sa: Mateo Cipriani, Friedrich
Staaps, O cantatriþã pe uliþã, Ascanio ºi Eleonora, Oraºul
Bergamo), Pornind de la Ciocoii noi (capitol rezervat
nuvelei Nenorocirile unui slujnicar), precum ºi trei capitole
dedicate romanului Ciocoii vechi ºi noi: O radiogramã
socialã, Ca document istoric, În receptarea criticã .
Volumul se încheie inteligent ºi concluziv prin capitolul
În oglinzile posteritãþii.
Deosebit de interesantã este perspectiva istoricului
literar Constantin Cubleºan în capitolul Ciocoii vechi ºi
noi – o radiogramã socialã. Motiveazã aici ºi opþiunile
prozatorului Nicolae Filimon pentru o anumitã esteticã ºi
tehnicã romanescã, însã mai ales mesajul istoricului
literar, citit în subtext, rãmâne frapant: lumea portretizatã
de prozatorul anului 1862 este perfect contemporanã
societãþii româneºti de astãzi. Nicolae Filimon se
conformeazã în bunã mãsurã gustului ºi interesului
publicului vremii sale, adoptând formula romanului
foileton, caracterizat ºi prin diverse comentarii, digresiuni
ce lasã impresia de compozit. Comentariile obiective
adresate direct cititorului, relevã Constantin Cubleºan,
þin de strategia conferirii impresiei unei colaborãri cu cei
cãrora li se adresa autorul romanesc, înscriindu-se astfel
în tehnica romanþului care, dupã cum se demonstreazã
prin citarea opiniei unui recenzent al timpului, Pantazi
Ghica (1863), constituia o grilã esteticã pertinentã care
se înscria în aprecierea ºi în gustul efectiv al lectorului.
Constantin Cubleºan atrage atenþia, mai apoi, asupra
importanþei caracterului gazetãresc al Prologului
romanului, ce era, în fond, un comentariu politic pamfletar.
Debutul polemic deschis înscrie capodopera lui Filimon
ºi în contemporaneitatea actualã: „nimic nu este mai
periculos pentru un stat ce voieºte a se reorganiza, decât
a da frâiele guvernului în mâinile parveniþilor” aprecia
prozatorul în 1862 într-o autenticã paginã de fiziologie
literarã. Istoricul literar Constantin Cubleºan argumenteazã apoi temeinic o calitate fundamentalã a romanului:
caracterul sãu de oglindã vie, o radiogramã de profunzime
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a corupþiei societãþii contemporane lui, al cãrei izvor se
regãsea în practica de parvenire. Dinu Pãturicã ºi acoliþii
sãi uzurpatori „se profileazã grotesc, într-o impresionantã
dimensionalitate de desãvârºire a rãului.” (p. 161). Prin
contrast, Constantin Cubleºan reþine ºi motivaþia
ideologicã care l-a determinat pe Nicolae Filimon sã
configureze portretul moral al viþelor boiereºti autohtone.
Nu o datã acestea sunt relaþionate celui mai înfocat patriotism, de esenþã, zugrãvit dupã idealurile paºoptiste.
Spirit conºtient ºi responsabil al timpului sãu, Nicolae
Filimon urmãrea „trezirea ºi hrãnirea cititorilor sãi a celor
mai nobile sentimente naþionale.” (p. 165).
Marele merit al istoricului literar în acest capitol este
relevarea succintã ºi convingãtoare a aportului fundamental al prozatorului: expresia esteticã a practicii lichelismului, care „întrona corupþia ca pe o condiþie fireascã de
parvenire pe treptele ierarhiei superioare ale administraþiei
ºi ale potentaþilor societãþii. Viciul însã odatã intrat în
normalitatea existenþialitãþii sociale a dat roade…”
(p. 166). Istoricul literar motiveazã ºi opþiunea prozatorului
pentru un final al romanului ce sconteazã pe o anume
grandoare (rãmãºiþã romanticã) apoteoticã a finalului
ciocoilor, pentru metaforica încruciºare a procesiunilor
mortuare. Perspectiva aceasta justiþiarã a finalului de
roman este decodificatã de Constantin Cubleºan în cheie
dublã, astfel oferind ºi un argument concret al necesitãþii
ºi al originalitãþii propriei micromonografii: fie romancierul
Nicolae Filimon are un reflex al „creatorului de basme”
Nicolae Filimon, cu „ceva din proiecþia fabulos-legendarã
a finalurilor de basme”, fie prozatorul este, din nou,
subjugat de omul politic, de programul ideologic paºoptist
ce impunea o sentinþã marcat patrioticã. Oricum,
Constantin Cubleºan are meritul de a fi reuºit sã identifice
sursele ºi motivaþiile unui schematism/tezism amendat
de critica ulterioarã.
În oglinzile posteritãþii este o încheiere cum nu se
poate mai nimeritã a micromonografiei Nicolae Filimon,
sintetizând opiniile exprimate cu privire la opera literarã a
pãrintelui romanului românesc: Nicolae Iorga, T. Vianu,
G. Cãlinescu, N. Mihãilescu, George Ivaºcu, Eugen
Simion, Nicolae Manolescu, Gheorghe Crãciun, Ion
Rotaru, Aureliu Goci, Mircea Muthu, I. Mihãescu, H. Zalis,
Valentin Taºcu, Georgeta Drãgoi, T. Vârgolici,
Perpessicius etc., studii ce surprind o întreagã istorie a
criticii româneºti între 1902-1997.
Constantin Cubleºan a întocmit cu pasiune ºi cu
profesionalism un studiu de istorie a literaturii române
care se relevã strict necesar pentru a înþelege de unde a
plecat romanul românesc în 1862 pentru a se împlini în
1920. De remarcat în primul rând capacitatea istoricului
literar de a surprinde în subtextul lui Nicolae Filimon
articulaþiile fine ºi îndeosebi arta de a reimpune lumii
prezente liniile fascinante ale operei acestei personalitãþi
culturale, cu o atenþie specialã acordatã lumii ciocoilor,
magistral surprinºi în abjecþia ºi în grotescul lor, ce se
constituie, printr-o evaluare corectã, într-un avertisment
tacit adresat societãþii româneºti sempiterne.
La mulþi ani, domnule Profesor!
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MIRCEA POPA – 70
PORTRET AL CRITICULUI LITERAR
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române. El scrie tot atât de bine ºi competent ºi despre
Timotei Cipariu sã zicem, dar ºi despre contemporani,
semnând prefeþe la cãrþi aparþinând lui Adrian Grãnescu,
Horia Muntenuº, Dan Marius Drãgan, Lucian Cristea sau
Justinian Gr. Zegreanu. În acelaºi timp, de aproape zece
ani el deþine în ziarul clujean „Adevãrul” o rubricã intitulatã
„Cãrþile clujenilor” în care face o binevenitã criticã de
întâmpinare, într-o epocã în care majoritatea criticilor sau dezis de ea. O constantã a scrisului sãu poate fi însã
aplecarea specialã spre figuri de prim-plan sau de plan
secund ale literaturii transilvane începând cu perioada
iluministã ºi pânã în contemporaneitate. Astfel, a scris
despre G. Bariþ, S. Bãrnuþiu, T. Cipariu, Samuil Vulcan,
Al. Gavra, Gr. Obradovici, Iosif Paºca de Penicei, Tincu
Velea, Georgian Hagi Peºacov, Codru-Drãguºanu. A
consacrat ediþii recuperatoare unor scriitori ca Nicolae
Oþãlea, O. Goga, I. Agârbiceanu, L. Blaga, Emil Isac, Il.
Chendi, iar ºcolii clujene de istorie literarã i-a închinat o
amplã analizã de tip „portretistic” în Figuri universitare
clujene. N-a neglijat nici figurile de al doilea plan ale acestei
culturi, cãrora le-a închinat pagini restitutive în volumul
Penumbre, apãrut de curând. [...] Cu o operã impunãtoare,
cu o exemplarã hãrnicie ºi probitate ºtiinþificã, Mircea
Popa meritã din plin, acum în moment aniversar, preþuirea
Ion Buzaºi
noastrã.” (Ion
Buzaºi, Un istoric literar, în „Luceafãrul”,
nr. 5, 2004 (11 febr.), p. 6)
„[...] Mircea Popa, trebuie sã recunoaºtem, reprezintã
astãzi pentru istoria literarã, un nume care se impune
prin calitatea scrisului sãu, prin diversitatea temelor
abordate, prin capacitatea lui de a cuprinde într-o
desfãºurare, aº zice fãrã rival, aproape tot ce este important în literatura românã. Cele câteva zeci de cãrþi pe
care le-a scris sunt tot atâtea pietre – câteodatã pietre
de hotar – pentru ceea ce însemneazã spiritualitatea
noastrã. Mircea Popa ºtie sã pãstreze viu gândul vieþii
noastre româneºti. [...] Se întâmplã adesea ca o sumã
de nechemaþi sã se exprime în domeniul nostru cultural.
Mircea Popa a ºtiut sã intervinã cu sagacitate ºi aº zice
câteodatã neconcesiv asupra tuturor formelor de
imposturã. Sunt celebre intervenþiile pe care le-a avut în
legãturã cu editarea unor clasici, cu lacunele pe care le
reprezintã diferitele producþii, aºa- zis ºtiinþifice, fãcute
de niºte amatori. Numele lui din acest punct de vedere sa impus în conºtiinþa tuturor. Ce intrã sub observaþia lui
Mircea Popa rãspunde unei acute necesitãþi a vieþii
V. Fanache
noastre culturale.” (V
Fanache, Mircea Popa-65, în
„Steaua”, LV, nr.4-5, 2004, p.101)
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„Bun cunoscãtor al istoriei ºi literaturii, familiarizat
cu documentele de însoþire a creaþiei, pe care le priveºte
încântat, de aproape, cu mai multe feluri de ochelari,
Mircea Popa scrie mult, sobru, legat. Ordinea scrisului
sãu masiv, chibzuit ardeleneºte, provine din ordinea (ºi
aventura) literaturii ºi din rigoarea autorului. Plãcerea
punerii în paginã este o componentã a bucuriei
încãpãtoare a criticului ºi istoricului ce þine la adevãrurile
ºi la farmecele literaturii. Mircea Popa este un însingurat
care trãieºte din voluptatea lecturii, din plãcerea
documentãrii ºi a descoperirii. De aceea, bucuriile,
supãrãrile ºi polemicile criticului provin în primul rând din
necitiri, necitãri ori din rele citiri ºi citãri. Cãci, convenþia
literarã conþine pacturi ce nu pot fi trãdate sau falsificate.
Probele criticului din texte aratã neastâmpãrul strunit al
celui ce cunoaºte bine scena literaturii, culisele ei ºi
spectacolul receptãrii. Într-un imaginar (deocamdatã)
inventar al noutãþilor, prioritãþilor ºi precizãrilor critice ºi
istorico-literare, esenþial pentru culturã, mentalitãþi ºi
intelectuali, Mircea Popa ocupã unul din primele locuri.
[…] Meticulos ºi sobru, scrisul lui Mircea Popa se aºeazã
temeinic într-un cuprinzãtor dicþionar al ideilor literare ºi
al circulaþiei acestora la românii care (mai) citesc ºi
consemneazã ce scriu alþii.” (Ioan Derºidan, Gândul,
între estuar ºi ostrov în „Al cincilea anotimp”, Oradea,
1997, decembrie, p. 6 )
[...] „Sunt specifice metodei portretistice practicatã
de dl. Mircea Popa medalioanele însoþite de lungi rulouri
de titluri: cãrþi, studii, reviste, traduceri, revãrsate în paginã
din memoria de infailibil computer a istoricului literar întru
documentarea gestei unor cãrturari enciclopedici.
Impresia exercitatã asupra cititorului de aceste enumerãri
torenþiale retezate aforistic – „Vremile nu iartã pe tembeli”
(P. ªeicaru) – nu diferã de cea produsã de frescele
bizantine (frecvent citate în studiu), unde protagoniºtii
þin în mânã suluri desfãºurate cu slove ce „zic” de pildã
„Fãþãrnicie, scoate mai întâi bârna din ochiul tãu. [...]
Om de bibliotecã, discernãtor meticulos, aparent abstras,
în largul sãu pe banchiza exclusivã a periodicelor
interbelice de la BCU, dl Popa e ºi un sentimental evocator al Clujului, unde activitatea sa exegeticã intrã acum
în al doilea pãtrar de veac. [...] La mulþi ani, domnule
Doina Curticãpeanu, Scara de cristal,
Mircea Popa!” (Doina
în „Familia,” nr.10, 1999, p. 22-24)
„O trãsãturã, aº zice cãlinescianã, care îl diferenþiazã
pe Mircea Popa de ºcoala de istorie literarã clujeanã este
refuzul „specializãrii” într-o perioadã anume a literaturii

SAECULUM 3/2009

aniversãri

PRO

„Observãm cã scriitura profesorului pe suport
documentar se încinge pe deplin motivat, totodatã creºte
în amplitudine, capãtã orizont eseistic pe acest fundal
pozitivist. În scurt vorbind, extensia preocupãrilor din
ultimul deceniu specific al discursului sãu analitic ne
îndeamnã sã enumerãm pe profesorul Mircea Popa între
primele personalitãþi ale domeniului, alãturi de Eugen
Simion, Nicolae Manolescu, Dan Horia Mazilu, Ion Simuþ,
Ioan Derºidan, cu bucuria de a vedea cã bihorenii s-au
Constantin
ridicat la nivel naþional ºi pe aceastã scarã.” (Constantin
Mãlinaº, Profesorul Mircea Popa la 65 de ani, în „Impact”, an II, nr. 4, 2004, p. 6)
„Fidel unei profesiuni de credinþã afirmatã încã de la
început de carierã, istoricul literar Mircea Popa s-a înscris
firesc în ampla acþiune de recuperare a unui segment
extrem de important al literaturii române – literatura
exilului. Domniei sale îi datorãm, aºadar, rezultatele unui
interes deosebit pentru un nume mare al exilului românesc,
Vintilã Horia.[...] Atenþia istoricului literar s-a îndreptat
asupra fenomenului cultural românesc în aspectele sale
cele mai diverse: relaþii interculturale, contribuþii biobibliografice, valorificarea aportului transilvan de orice fel
la patrimoniul cultural naþional, semnalarea unor
manuscrise sau reviste vechi, recuperarea ºi publicarea
corespondenþei unor scriitori, monitorizarea vieþii literare
actuale.[...] Complexitatea unei astfel de personalitãþi,
febrilitatea cãutãrilor ºi descoperirilor, informaþia transmisã
în calitate de dascãl, pledoaria pentru conservarea
Georgeta
valorilor naþionale alcãtuiesc un model.” (Georgeta
Orian
Orian, Omagiu profesorului Mircea Popa, în vol. Annales
Universitatis Apulensis, seria Philologica, tom I, nr. 5,
2004, Alba Iulia.)
„În fond, Mircea Popa nu e un pozitivist de facturã
tradiþionalã ºi nici nu s-a cramponat de o anumitã metodã,
dupã cum nici nu s-a fixat definitiv asupra vreunei epoci
literare. Concentrându-se o vreme asupra iluminismului
transilvan, s-a dezlãnþuit apoi într-o cuprindere vastã a
întregului spaþiu literar ºi chiar cultural. Descoperã cãrþi
ºi scriitori uitaþi, face numeroase ediþii, în special din
creaþii ale unor autori consacraþi, dar rãmase prin diverse
publicaþii; iniþiazã la Institut un dicþionar al romanului
românesc ºi colaboreazã la Dicþionarul general al literaturii
române, scos de Academie; scrie despre scriitorii din
exil, despre marile “figuri” ale Universitãþii clujene ori studii
de sociologie a receptãrii. Explozia se produce de prin
anul 1994, de când a publicat cel puþin o carte în fiecare
an. Dar, cumva surprinzãtor, o foarte intensã activitate a
sa în ultimii ani este aceea de cronicar al literaturii române
contemporane. În cotidianul “Adevãrul de Cluj”, îndeosebi,
a scris sute de recenzii despre cãrþile scriitorilor clujeni.
Nu-s simple inventare: comentariile aparþin unui critic
veritabil, bine orientat în metamorfozele literaturii, cu gust
ºi discernãmânt. Are deseori fineþe analiticã, intuiþie ºi o
dezinvoltã expresivitate a limbajului. Formaþia sa de istoric
literar nu pare deloc inhibatã pentru aceastã carierã târzie,
însã fulminantã, de foiletonist. Mircea Popa ºi-a întreþinut
o vie curiozitate intelectualã prin lecturi solide,
familiarizându-se cu modalitãþile criticii moderne ºi cu
diversitatea limbajelor literare în desfãºurare.” (Petru
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Poantã, Scriitori clujeni în eboºã, în “Adevãrul de Cluj,”
XVII, nr. 5016, 2007, (26 apr), p. 5)
„Pe la sfârºitul secolului al XIX-lea apãruse ca un fel
de meserie, aceea a cãutãtorilor de aur. Grea, foarte grea
meserie, implicând un spirit aventurier, o mare tenacitate,
speranþã ºi încredere în izbândã ºi nu mai puþin dorinþa
de a scoate la luminã, din tenebrele unui material oarecum
amorf, acel grãunte de metal preþios care sã dea lumii un
licãr de nouã strãlucire. Mulþi dintre cei ce s-au încercat
în a scoate din steril roca productivã, au renunþat, s-au
prãpãdit, au dispãrut în neantul uitãrii. Alþii, cei norocoºi
– dar norocul e cum ºi-l face omul - , mai cu fler, ca sã
zic aºa, cei care au reuºit, au devenit, dacã nu celebritãþi,
în orice caz puncte de reper, fãrã tãgadã. Aºa se face cã
aceastã îndeletnicire a urcat cumva în simbol, iar azi,
prin translaþie, îi numim cãutãtori de aur pe toþi aceia
care îºi cheltuiesc energia ºi timpul, inteligenþa ºi
priceperea etc în a scoate la lumina lumii fapte ºi mãrturii
semnificative în existenþa noastrã, ce pãreau pierdute,
îngropate pentru totdeauna în molozul de pe urma ridicãrii
atâtor edificii de prim -plan, care s-au impus în conºtiinþa
epocii, a istoriei. Unul dintre aceºtia este ºi Mircea Popa
Popa,
neobosit cercetãtor al istoriei noastre literare, profesor
universitar, autor a nenumãrate studii, comentarii ºi
comunicãri, ca sã folosesc un termen de rutinã, pe seama
unor descoperiri fãcute în urma unor insistente, zilnice
descinderi pe labirinticele cãrãri ale te miri cãror biblioteci
ºi arhive. Aproape de fiecare datã întoarcerile au fost
binecuvântate de succes...[...] Nu puþini sunt cei ce-l þin
pe Mircea Popa de om exigent. ªi cum n-ar fi, când o
asemenea muncã de salahor literar este atât de puþin
preþuitã azi.Dar mâine?... Istoria literarã, oricâte intemperii
s-ar abate asupra ei, are un fond necoroziv, în care numele
unor asemenea cãutãtori de aur – Hurmuzachi, Torouþiu,
Haneº, Lucian Predescu etc.- rãmân încrustate pentru
totdeauna. Cu asemenea destin catã a se împãca ºi
Mircea Popa, dacã nu cumva, norocul îi va hãrãzi, cu
Constantin Cubleºan
îndreptãþire, încã mai mult.” (Constantin
Cubleºan,
Portrete neconvenþionale. Între cãutãtorii de aur, în
„Filarmonia”, Revista artelor ºi profesiilor liberale, an IV,
nr. 4, 2008, p. 55.).
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De fapt ar fi trebuit sã-þi iubeºti corpul, ca pe un templu
pentru cã þi-a adãpostit sufletul în perioada vieþii
pãmântene. Dar în loc de iubire tu de atâtea ori te-ai proptit
în faþa oglinzilor ºi te-ai privit cu ochi critic ºi nu ai vãzut
ceea ce era important de vãzut, nici mãcar cãldura
tegumentelor tale nu ai simþit-o, nici netezimea, nici
fremãtarea celulelor vii, nici înaintarea fierbinte a sângelui
prin vene, nici toba mare din poana satului nu ai auzit-o,
nu ai înþeles nimic din activitatea mirificã a propriului tãu
corp. Tu ai vazut doar imagini de prin revistele de modã,
imagini lucioase, colorate, reci ºi ai vrut sã le pliezi peste
propria ta imagine. Nu s-au potrivit ºi atunci te-ai urât ºi
þi-ai asuprit corpul ºi l-ai bombardat cu medicamente ºi lai înfometat, l-ai supus diverselor tratamente menþionate
prin cãrþi sau prin emisiunile de televiziune ai încercat sã
obþii idealul dar mai apoi ai cãzut în cealaltã extremã ºi
ai turnat în el cu urã tot ceea ce mintea ta plinã de reclame
ºi de gusturi stimulate a putut sã doreascã. Nu corpul
voia sã se hrãneascã ci mintea ta voia sã aþâþe papilele
gustative încercând sã regãseascã simboluri. Dacã þi-ai
fi întrebat stomacul dacã simte nevoia sã se hrãneascã
þi-ar fi spus cã nu ºi dacã ai fi fost atent la ceea ce el
simte ai fi vazut cã nu vrea hranã. Numai cã mintea plinã
de imagini convenþionale ar fi dorit sã regãseascã în
senzaþia de maximã saþietate a corpului siguranþa care
de atâtea ori i-a lipsit. Fãrã sã ºtie cã siguranþa se obþine
nu din îngroparea în materie ci dupã un lung ºi conºtient
proces în urma cãruia te ridici deasupra materii ºi tinzi
cãtre spirit ºi cãtre sfere înalte ºi reuºeºti sã te
debarasezi de temeri. De câte ori te laºi copleºit de prea
multã materie îþi sacrifici sinele divin pe care-l îngropi cu
nãduf parcã pentru a nu-l mai simþi cum stã cocoþat pe
scara lui ºi te priveºte cu compãtimire. Aºa îl percepi tu.
El nu te priveºte de fapt cu compãtimire pentru ca în el
se aflã suprema înþelegere a toate câte þi se întâmplã ºi
dacã þi-ai face puþin timp sã-i asculþi glasul ai înþelege
mesajul pe care þi-l transmite.
Ai sã vezi, Vera, cã te vei simþi mai bine dupã aceastã
vizitã. Sã ºtii cã amprenta unei Vibraþii rãmâne în locul
în care s-a produs poate cã ºi sute de ani. Dacã nu chiar
pentru veºnicie. Dar eu încã nu pot gândi în astfel de
termeni: Veºnicia îmi produce blocaje. Dar ce s-a întâmplat
aici n-a fost joacã, n-a fost sforãraie politicã de douã
parale care sã plece aºa cum a venit. Înþelegi? A fost
Vibraþia Dorinþei Împlinite. Au fost oameni care au gândit
la unison, oameni care ºi-au îngemãnat speranþele,
oameni care si-au formulat în acea noapte, câmpul de
aºteptare pozitiv! Noaptea când balconul Universitãþii sPRO

În timp ce ursitoarele îþi menesc cursul vieþii, mecanic,
mâinile lor dibace împletesc la firul de argint. Vorbesc
între ele precipitat, hohotesc, se întrerup una pe alta, ca
sã nu-ºi uite ideea, râd cu gura pânã la urechi, îºi
amintesc de câte în lunã ºi-n stele dar nu uitã nici de
împletitura firului de argint, nici cã trebuie sã puncteze
din când în când câte o trãsãturã, câte o cotiturã, câte o
explozie de bucurie, suiºuri, coborâºuri, toate rostite cu
un anume rost, printre alte fraze încãrcate de tensiunea
amintirii, atenuatã de timp, învãluitã într-o luminã specialã
veselã, caldã ºi bunã. Îþi aminteºti, soro? Ei, Îþi mai
aminteºti, soro? Firul de argint este cel care te þine legat
de corp ca sã nu te pierzi atunci când spiritul hãlãduieºte
noaptea prin spaþiile astrale.
Cãlãtoriile mirifice aflate dincolo de traficul aglomerat
de pe autostradã dincolo de timp ºi dincolo de spaþiu,
dincolo de buletinele meteo, cãlãtorii întreprinse cu viteza
gândului. Cine nu ar visa la un asemenea vehicul care nu
foloseºte nici un fel de combustibil care nu produce
poluare ºi nu poate fi implicat în nici un accident sau o
altã rea întâmplare? Deºi avem un corp terestru, ne putem
bucura de o perfectã liberate spiritualã eliberându-ne de
timp sau de spaþiu.
Cãlãtorii în nemãrginit sub aripile protectoare ale celui
de Sus, când spiritul pãrãseºte materia ºi se avântã în
planul spiritual liber, uºor, percepând transcenderea
spaþiului ºi timpului sub forma unei dulci adieri
asemãnãtoare cu vântul de primãvarã, vântul cu miros
de sevã. Atunci când devii conºtient de foarte desele
tale plecãri ºi începi sã înþelegi rostul întâmplãrilor, nu te
mai temi de spaþiul nemãginit, de formele gând pe care
ai putea sã le întâlneºti, nu te mai temi nici cã se poate
rupe firul de argint, nici cã se poate încurca, ºtii bine cã
vei fi înapoi, prezent la datorie ori de câte ori o geanã de
conºtient îºi aratã sclipirea. Teama frâneazã evoluþia
spiritualã, face sã scadã vibraþia ºi te trezeºti din nou în
lumea fizicã tresãrind cuprins de o senzaþie de panicã
farã nici un motiv. Nu exista nici un pericol, cordonul de
argint nici nu se rupe nici nu se încurcã prin spinii astrali.
El se dezleagã numai odatã cu moartea corpului fizic.
Chiar ºi atunci firul de argint are suficientã rãbdare ºi
eleganþa ºi nu se desprinde imediat. Se aºeazã undeva
în imediata apropiere ºi priveºte cu blândeþe ºi
compasiune la nelãmuririle tale, derutele tale. Te lasã
mai întâi sã-þi faci o idee de ceea ce se petrece cu tine la
moartea corpului fizic o datã cu ultima expiraþie. Când
cordonul de argint s-a desprins deja tu nu mai ai nici un
fel de ataºament faþã de cãldura corpului fizic în care de
multe ori te-ai simþit încorsetat.
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a redeschis ºi în balcon a apãrut Þapul cu þãcãlia lui
cãruntã, zâmbind galeº, slab dupã istovitoarea campanie
electoralã, cu hainele fluturându-i pe osaturã. A ridicat
amândouã mâinile în sus cu degetele depãrtate în formã
de V, de la victorie ºi sute de mâini au fluturat în aer cu
degetele în formã de V, de la victorie ºi atunci aerul a
fãcut o buclã, vibraþia a ajuns la pragul maxim, toþi au
fost scuturaþi de frisoane. A fost Vibraþia Dorinþei Împlinite
care le-a rãscolit cugetele. Poate mulþi n-au înþeles-o. ªi
nu din vina lor. Oamenii trãiesc pe anumite coordonate
vibratorii. Am citit asta eu nu inventez nimic. Aº vrea eu
sã pot inventa, aº vrea eu sã mã joc de-a imaginaþia, sã
jonglez cu noþiunile, eventual sã fiu sigur cã mi se insuflã.
Aº vrea eu sã am cel de-al treilea ochi deschis. Dar nu-l
am. Eu sunt un om obiºnuit, cel mai obiºnuit om cu
putinþã. Eu citesc, am aceastã plãcere sau viciu, zi-i cum
vrei, ori de câte ori am un mic rãgaz, citesc. Sunt
informaþii pe care le înþeleg ca atare aºa cum sunt ºi
informaþii pe care nu le înþeleg ºi nici mãcar nu încerc sã
forþez nota pentru cã ar fi chiar periculos sã încerci sã
pãtrunzi într-un loc fãrã a fi pregãtit. ªi informaþiile se
aºeazã pe trepte vibraþionale ºi dacã nu eºti pregãtit sã
le primeºti ºi insiºti, insiºti sã înþelegi, îþi porþi arde
circuitele. Ca la roboþi. Odatã miroase a cablu ars ºi gata!
Devii un rebut. Eu am înþeles asta ºi nu forþez nota. De
aceea nici pe tine nu te voi lãsa sã forþezi nota. Ai simþit
puterea Vibraþiei? Ea l-a privit vinovatã pe sub basca
îndesatã pe cap pânã la sprâncene ºi a clipit din pleoapele
fãrã gene. Lui, ochii ei i s-au parut mai mari, mai puri,
mai luminaþi aºa cum erau fãrã a mai fi umbriþi de gene.
ªi, înainte ca ea sã-i poatã rãspunde dacã a simþit ceva
sau nu a simþit absolut nimic în afarã de jena de a fi
rãmas cu capul descoperit în vãzul lumii, ochii i s-au
vãlurit de douã lacrimi sãrace dar pline de strãlucire. Iar
inima lui a pâlpâit aproape dureros. Deci n-ai simþit puterea
Vibraþiei. Nu trebuie sã te jenezi. Nu eºti singura. Au fost
atâþia oameni aici, în piaþã, au cântat cântecele golanilor,
au fluturat într-o parte ºi-n alta luminiþele, s-au unduit în
ritmul tristei melodii, au fãcut parte din marea de lumini
care s-a vãlurit. Mie mi se umpleau ochii, ca de lacrimi
numai când vedeam la televizor acele imagini ºi simþeam
cã mã seacã, mã cutremurã tristeþea ºi neputinþa, mã
strânge de gât. Dar câþi dintre cei care au fost acolo crezi
cã au simþit în acea noapte magicã, Vibraþia Dorinþei
Împlinite? Foarte puþini! Nu au simþit nimic nici chiar
prezenþi fiind aici în Piaþa Universitãþii la toate evenimentele care s-au petrecut înainte de noaptea cea mare,
de sãrbãtoarea Þapului, nu s-au ales decât cu suprafaþa,
atât au ales luciul, zdrãngãnitul chitarelor, prezenþa unor
personalitãþi îndrãgite, descãtuºarea de propriile energii
negative cu ajutorul sloganurilor. Atât au fost în stare sã
aleagã, sã perceapã. Nu din vina lor. Din pricina treptelor
vibratorii. Atât au putut. Mai mult n-au putut sã urce. Eu
am auzit un tânãr muncitor explicându-i colegului sãu în
timpul unui miting: – Mã, când vin aici ºi strig „Jos…” mã
simt de parcã aº mânca zece fripturi. Cred cã înþelegi,
Vera. Pentru unii Piaþa Universitãþii a însemnat o supapã
de refulare dupã lunga perioadã de tãcere ºi teamã de
securitate. Acum oamenii puteau sã strige “Jos” fãrã sã
se le mai fie fricã de ceva. Vezi tu ei nu aveau cum sã
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simtã Vibraþia înaltã. Necesitãþile lor erau de alt ordin.
Erau flãmânzi de libertate, erau sãtui de teroare. Ei au
gãsit acolo ceea ce cãutau. Au strigat slogane pânã li
s-a descãtuºat blocajul interior. S-au vindecat de
închistare, ºi-au recuperat libertatea interioarã, respectul
de sine. Nu e puþin lucru nici atât. Au avut un folos. Nimeni
dintre cei care s-au dus acolo n-au plecat fãrã sã fi primit
ceva în dar. Mã refer la daruri spirituale nu la altfel de
daruri. S-a tot zvonit una, alta, cã partidele politice subvenþioneazã manifestanþii din Piaþa Universitãþii, ca sã
producã dezordine, sã destabilizeze, ca sã atragã atenþia
strãinãtãþii cã în þarã nu este democraþie, cã din nou
comunismul se instaureazã. Într-un fel a fost bine cã din
pricina manifestaþiei maraton Europa a stat cu ochii pe
noi pentru cã pericolul restauraþiei chiar a existat. ªi e ºi
normal sã fie aºa. Cine sã se fi aruncat în fruntea bucatelor
dacã nu tot cei care aveau ºcoala politicã ºi uºurinþa
de-a manevra conºtiinþele? Eu unul nu cred cã partidele
din opoziþie au avut vreun amestec. În tot cazul nu un
amestec din ãsta: direct, financiar. Refuz sã cred asta
ºi, cu siguranþã, nu a fost nimic murdar. Cã fiecare ºi-a
tras spuza pe turta lui asta e absolut normal. Aºa cum îþi
spuneam: fiecare a avut un folos. Dar era prea frumos
acolo, se vânturau prea multe idealuri ca sã mai vrei ºi
altceva decât ideal. Mai degrabã cred cã, pentru mulþi,
Piaþa Universitãþii a însemnat o supapã de refulare dupã
anii îndelungaþi ºi grei de teroare.
Uuufff, Domnu’ Învãþãtor mã faci sã-mi fie ºi milã ºi
silã, a izbucnit exasperatã Vibraþia Dorinþei Împlinite.
Dacã vrei sã te mai iau vreodatã în seamã du mai repede
cadavrul ãsta ambulant de aici cã mi se face rãu. Bãrbaþii
fug de boalã, de neputinþã, de complicaþii. Fii mãcar o
singurã datã bãrbat ºi comportã-te ca atare! Tu nu eºti
esenþã a Universului, nu ºtii ce înseamnã Iubirea
necondiþionatã, constantã, durabilã, fugi cã îþi arzi aripile
ºi aceastã iubire n-o sã-þi aducã bucuria de a trãi.
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Virgil Panait

RISCUL DE-A FI MARTOR
Motto: ,,Ce mã doare? Mã doare faptul cã toþi proºtii cred cã pot sã scrie o carte.”(?)

***
5 decembrie 2008. Aud la radio cã au murit Anca
Parghel ºi Constantin Ticu Dumitrescu. Anca Parghel –
o mare artistã ºi C.Ticu Dumitrescu – un pãcãlici, un
oportunist ºi un mãscãrici al istoriei recente ºi trecute…O
hahalerã, cum ar spune cineva. Cei care l-au cunoscut
(pe vremea când lucra la Focºani) pot confirma …
***
Într-o carte de ,,versuri’’ cu un titlu absurd ºi imposibil,,Minus patru elegia jumãtate” – o autoare (Roxana
Gabriela Braniºte) scrie aºa: ,,Tantal morf în setea
semnului. / Claviculã vis ruptã patru antic. / Para cu B. /
Pãºind Canossa ºarpe latin./ Caudin – jug flãmând în
Arpia ./ sau ,,Astil pricina. / Ptolomeu învins. / IriIsul
plat./ Ostracizatã în glezna frânturii./ Ceea ce eu / Ceea
ce tu.’’ Prima impresie este aceea cã textele sunt scrise
într-o limbã pre-dacicã. Sã fie arãbeasca?
***
O carte tulburãtoare: ,,Amintiri de la Gherla’’ de Mihai
Timaru . O recomand tuturor acelora care iubesc istoria
ºi adevãrul…
***
,,Nefericirea este o avertizare de a merge mai departe,
nu de a sta jos.’’ (George Bernard Shaw). Corect…
***
Cred cã voi bate un record: din anul 1976 citesc la
,,Psihologia religiei’’ dar nu am reuºit sã o termin nici în
2009. Am ajuns la pagina 222 : ,,Noi studiem Psihologia
religiei nu pentru a înregistra faptele, ci pentru a gãsi
cãile mai eficace de înlãturare a religiei.’’ Na poftim!
***
Gustul nu se discutã ? O spune chiar G.B. Shaw:
„Ceea ce este poezie pentru un om, este lascivitate pentru
altul. Ceea ce este pasiune pentru o femeie,este indecenþã
pentru alta.’’ Afirmaþia lui, însã, se poate discuta.
***
Martie 2009. Citesc într-o revistã de poezie un articol
– pertinent, de altfel – despre Jeni Acterian ,semnat de
Gheorghe Glodeanu ºi intitulat indecis: ,,Jurnalul unei fete
greu de mulþumit.’’ Este ca ºi cum într-o revistã de plante
medicinale am citi un articol despre rulmenþi ori roþi
zimþate. Asta nu înseamnã cã nu am tot respectul pentru
22

memorialistica (excelentã) semnatã de o femeie distinsã
,Jeni Acterian…
***
Ianuarie 2009.Criticul Mircea Dinutz îmi aduce ultima
carte de versuri - ,,Variaþiuni Rococo’’ – semnatã de Mircea
Popovici, trimisã cu autograf. Mircea Popovici scrie o
poezie stranie pe care nu o poþi înþelege dacã nu eºti la
curent cu ,,generaþia pierdutã a rãzboiului’’.
***
1 Februarie 2009. Un vis trist ºi tulburãtor: îl visez pe
regretatul poet ºi prieten Constantin Ghiniþã. Se fãcea cã
dormeam amândoi într-o scarã de bloc ,aºa cum mai
dormisem în Bucureºti prin februarie 1976 ! Ce vremuri,
ce vremuri !
***
Martie 2009. Gãsesc prin bibliotecã, din întâmplare
bineînþeles, volumul Istorie bizantinã de Teofiloct
Simocata. Nu ºtiu ºi nici nu-mi amintesc cum de am eu
aºa ceva în casã. Autorul era originar din Egipt, fãcea
parte dintr-o familie aleasã ºi se înrudea cu guvernatorul
acestei importante provincii bizantine. Oricum, textele
lui, interesante , trebuie citite cu creionul în mânã. Din
cauza abundenþei de nume proprii…
***
Încã o veste tristã: s-a constatat cã 40 % dintre tinerii
români sunt incapabili sã mai înþeleagã un text scris ; în
româneºte se înþelege. Culmea anormalitãþii este cã
majoritatea terminã ºi ( cel puþin !) o facultate !…
***
Dacã Ceauºescu ar fi trãit azi, el ar fi jubilat: capitalismul a intrat în colaps! „V-am spus io”?
***
Februarie 2009. Vãd într-o librãrie cartea unui autor
pe care-l îndrãgesc: Valeriu Anania – Memorii, Ed.
Polirom, 2008. Vreau sã o cumpãr, dar când vãd preþul,
mã las pãgubaº. Voi reveni…
***
Fãrã sã vreau salt din rafturile bibliotecii volumul de
versuri ,,Supa de ceapã’’ de Ioana Crãciunescu. Poezia
ei ar trebui sã fie la fel de frumoasã cum era ºi autoarea
acum 20 de ani ºi încã cum…
***
În revista „Dacia literarã’’ nr.6/2008 ,dl. Victor Dornea
publicã prima parte a unui articol deosebit de interesant:
,,Universul literar – 1919-1945’’. Interesant nu doar pentru
profesioniºti…
PRO

Oprah Winfrey: ,,Cred cã unul din cele mai mari riscuri
în viaþã este sã nu ai niciodatã curajul sã riºti.” Nu, unul
din cele mai mari riscuri este acela de a nu te gândi la
moarte ºi la zãdãrnicie…
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Petre Þuþea: ,,Iisus Hristos este eternitatea care
puncteazã istoria’’. Frumos zis, n-am ce zice. Superb!
Dar tot poveste rãmâne. Ca toate poveºtile …
***
Aflu din ,,România literarã’’ nr.4/2009, cã distinsul
romancier Nicolae Breban a împlinit 75 de ani ! Oare când
au trecut, doamne ? Parcã ieri l-am vãzut la o lansare ºi
avea pânã-n 50 de ani ! Oricum ,Nicolae Breban a rãmas
la fel de falnic , ca pe vremuri…
***
Inspirat, gestul revistei ORIZONT de-a dedica pagini
întregi unei familii de aristocraþi ai culturii române: familia ªORA. Cred cã asemenea pagini ar merita ºi alte
familii ,,culturale’’: Magda ºi Petru Ursache sau Ileana ºi
Romulus Vulpescu...
***
Martie 2009. Aflu cu întârziere cã a murit criticul ºi
istoricul literar Constantin Ciopraga, unul dintre ultimii
cãrturari de viþã veche ai Moldovei. L-am vãzut ºi
cunoscut pentru prima oarã prin anii 1973-1974 pe când
eram elevul liceului ,,Unirea’’ din Focºani, iar Domnia Sa
a fost invitatul ,,Revistei noastre’’. Ce om onest, harnic
ºi riguros în tot ceea ce a scris! Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace !
***
Ian.-Febr.2009. Citesc în paralel douã cãrþi diferite dar
la fel de bine scrise, ispititoare : ,,Moartea noastrã cea
de toate zilele’’ de Dumitru Augustin Doman ºi ,,Motanul
Prinþesei de Kapuerdia nu mai rãspunde la telefon’’ de
Irimia Bãlescu.
Dupã ani ºi ani reuºesc ºi eu, în sfârºit, sã citesc o
carte (2 !), pânã la capãt ! Sã fie într-un ceas bun…
***
Seneca: „De aceea ajungem cu greutate la însãnãtoºire, fiindcã nu ºtim cã suntem bolnavi.’’
***
Un excelent eseu despre cititor - Puterea cititorului –
semneazã în „România literarã’’ nr.4/2009, prozatoarea
Doina Ruºti: „în general, un cititor este un paznic incoruptibil care nu-i lasã nici pe cei dinãuntru sã iasã fãrã
avizul sãu, dar nu le permite nici celor din afarã sã pãtrundã
fãrã legitimaþie. Un cititor este o autoritate peste care se
trece greu…’’ Îmi pare rãu cã nu pot cita tot articolul…
***
Suplimentul de poezie al revistei ,,Convorbiri literare’’
pe luna februarie 2009 ni-l prezintã pe Arcadie Suceveanu
cu „Arca dies’’: „Acesta-i îngerul orb ºi proscris! Mã bate
la maºina de scris / trecându-mã din ciorne pe curat: /
copil, adolescent, bãrbat / Ca pe-un poem , fãrã figuri de
stil / Pur ºi frumos, dar parcã volatil.’’ Trebuie sã recunoaºtem cã este un poem superb semnat de un important poet român de azi…
***
,,Greºelile mãrunte vestesc pãcatul mare.’’ (Jean
Racine)

PRO
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SAECULUM 3/2009

Îi anunþ pe clevetitori cã doar din motive de sãnãtate,
rubrica mea a absentat din sumarul revistei douã numere
la rând…
***
De citit în revista ,,Plumb’’ nr.22,ianuarie 2009,sub
emblema EMINESCU SÃ NE JUDECE, onorabilul articol
,,Iluzia utopiei ºi… negustoria de vorbe !’’ semnat de
poetul Calistrat Costin. Asta, în ciuda faptului cã un ins
contemporan l-a numit pe marele poet, nici mai mult nici
mai puþin decât ,,idiotul culturii române’’ !?!
***
Ne rãzboim în fiecare zi, în fiecare noapte , în fiecare
vis. Dar câþi ºtiu cã el, cuvântul rãzboi provine din slovenã
– razbog – în sensul de ucidere ,jaf …
***
Ianuarie 2009. Moare poetul Grigore Vieru, într-un
accident de circulaþie. Venind, culmea, de la o comemorare EMINESCU! Sã fie vorba despre destin, blestem,
întâmplare sau sinucidere cu mâna altuia? Oricum, Grigore
Vieru merita o moarte mai frumoasã…
***
Aproape sigur, Gustave Flaubert zicea cã ,,Fericirea
este o monstruozitate!
Pedepsiþi sunt cei care o cautã.’’ Eu nu cred cã fericirea
e doar o monstruozitate; ea este prin definiþie o nefericire,
un defect, o iluzie negativã. Fericirea este un aliat al
prãbuºirii în gol. Fericirea este un adaos la Moarte…
***
Curajos rãspunde prozatorul Gheorghe Schwartz, în
,,Luceafãrul de dimineaþã’’ nr.2/2009, la Ancheta privind
favoriþii la Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2008:
,,Premiile U.S.R. pe 2008 vor fi decernate astfel: premiul
de prozã îl va câºtiga gaºca, premiul de poezie îl va
câºtiga gaºca ,premiul de criticã îl va câºtiga gaºca.
Viaþa literarã din România de azi este oglinda României
de azi.’’ Câtã dreptate are prozatorul din Arad! Eu afirm
aici cu toatã responsabilitatea cã Premiile literare se
acordau mai corect ºi mult mai obiectiv pe vremea lui
Ceauºescu. Cu mici excepþii de conjuncturã, se înþelege…
***
În 2008 au apãrut ºi cãrþi cu titluri aiurea, neinspirate:
Floarea de menghinã de Svetlana Cârstean , Cu dinþii de
lânã de Livius Ciocârlie – în realitate, o carte excepþionalã
– ori Vânt, tutun ºi alcool de Nicolae Coande. Nu mai
vorbesc de Cârja lui Sisif de Nicolae Catanoy… care ar
merita ºi un premiu pentru ridicol.
***
Un prieten din Iaºi îmi spune la telefon cã a gãsit
într-un anticariat, romanul ,,Astra’’ scris de Mite Kremnitz
ºi Carmen Sylva, împreunã. Mi se pare o chestie
extraordinarã…
***
Un domn pe nume Iulian Chivu a citit o carte Miercurea din cenuºã de Melania Cuc – ºi a scris, într-o
revistã, o recenzie care se numeºte aºa: „Melania Cuc
ºi revelaþiile liminalului halucinant’’… Recenzia mi s-a
pãrut a fi la fel de halucinantã ca ºi titlul… Singurul lucru
pe care îl aflãm este acela cã „autoarea nu insistã pe
angoasa în sine”…
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Lucia Dãrãmuº

ªTIINÞA – TEOLOGIA
- un fals conflict -
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naritãþii, Le Tries Inclus, era aºteptatã, se impunea, mai
ales în legãturã cu opera ºi filosofia lupascianã, fãcându-se apel ºi la absenþa, mai bine spus, minus-prezenþa,
noþiunii de „nivel de realitate” din opera lui Lupasco. Terþul
inclus, ceea ce el semnificã, reprezintã cheia noii
hermeneutici: „Le tiers inclus est inscrit au coeur même
de la phiysique quantique par le principe de superposition: la superposition de deux états quantiques, disons
oui et non
non, est à nouveau un état quantique.” p.207,op.cit.
Prof. Basarab Nicolescu propune trei tipuri de terþ
inclus: „le tiers inclus logique lupascien est utile sur le
plan de l’élargissement de la classe des phénomènes
susceptibles d’être compris rationnellement.”
„Le tiers inclus ontologique, impliquant la considération
simultanée de plusieurs niveaux de Réalité, est essentiel
pour la compréhension de l’art.”
„Le troisième tiers, qui permet l’interaction entre le
Sujet et l’Objet – le tiers caché – est le gardien de notre
mystère irréductible (...)” p.209, op. cit.
Tudor Paraschiv, prof. la Facultatea de Teologie din
Constanþa, alege dezbaterea despre un posibil dialog
dintre ºtiinþã ºi credinþã, având drept bazã raþiunea umanã.
Pentru ca dialogul sã fie pertinent, preot Tudor Paraschiv
gândeºte trei premise în absenþa cãrora dialogul nu s-ar
susþine:
1. incomensurabilitatea paradigmelor ºtiinþei ºi religiei
2. necesitatea rãmânerii fiecãrui partener de dialog
în sfera proprie de competenþã
3. imperativul pãstrãrii neutralitãþii axiologice a ºtiinþei
Cunoaºterea ºtiinþificã ar avea la bazã interpretarea
raþionalã, pe când cunoaºterea teologicã îºi are punctul
de plecare în revelaþia biblicã. Paradigma propusã de
profesorul de la teologie urmãreºte etapele parcurse de
cele douã domenii – ºtiinþific ºi teologic, momentele care
au determinat separarea dintre ele, atrãgând atenþia
asupra factorului principal: revoluþia ºtiinþificã din perioada
modernã. „Cercetãrile mai recente, afirmã Tudor
Paraschiv, din istoria culturii ºi a mentalitãþilor indicã drept
premisã structuratã a gândirii occidentale scolastice ºi
neoscolastice dualismul ei constitutiv ºi radical dintre
materie ºi spirit.
Aspectul în cauzã este problematizat în acelaºi fel,
mai înainte chiar, de I.P. Culianu, a se vedea în acest
sens: „Les gnoses dualistes d’Occident. Histoire et
Mythes”, 1990.
Însã, de schisma dintre raþiune ºi credinþã nu ºtiinþa
se face responsabilã, ci „transformarea teologiei în ºtiinþã
organizatã raþional” (op.cit.p.39)
În acest moment, în conformitate cu evoluþia ºtiinþificã
PRO

Transdisciplinarity in Science and Religion, Ed. Curtea
Veche, Bucureºti.
Obiºnuiþi deja cu lucrãri, dezbateri, cãrþi extrem de
interesante, venite dinspre Profesorul de fizicã, de la
Universitatea Paris, care ºi-a depãºit graniþele, limitele
conceptuale, abordând cu succes ºi alte domenii decât
cele ºtiinþifice, de aceastã datã, Prof. Basarab Nicolescu,
în volumul mai sus amintit, prezintã interfaþa noii viziuni
asupra lumii, pornind de la fertilul dialog dintre André
Parinaud ºi André Breton.
„Vous ne pensez donc pas que les sciences physique
qui, depuis cinquante ans, modifient la structure de notre
conception du monde, ont influencé l’oeuvre des artistes?”
(Basarab Nicolescu, Stéphane Lupasco: Du monde
quantique au monde de l’art, p.203, în op.cit.). Rãspunsul
lui Breton este unul surprinzãtor ºi susþinut: „je témoigne
que les artistes ont été unanimes, ou peu s’en faut, à se
désintéresser de la théorie des Quanta et de la mécanique
de Heisenberg (...)” p203, op. cit.
Materialul continuã, fãcându-se referire la Essai d’une
nouvelle théorie de la connaissance, prima carte a lui
Lupasco. De subliniat cã fizicianul ºi teoreticianul transdisciplinaritãþii, Prof. Basarab Nicolescu, traseazã un
adevãr fundamental, care pleacã dinspre fizicã înspre
filosofia cu sfera ei teologicã, apoi, din nou spre fizicã,
respectându-se în acest fel canonul dialogului.
„La physique quantique contient le germe d’une
révolution conceptuelle sans précédent à l’époque
moderne.” Acest deziderat filosofic prin care lumea
modernã este capacitatã sã aibã o nouã viziune asupra
vieþii, vine dinspre fizicienii care au pus bazele fizicii
cuantice: Max Plank, Einstein, Bohr, Heisenberg, Pauli,
Schrödinger, Dirac, Born etc.
Este bine cunoscutã teoria superpoziþiilor stãrilor
sistemului cuantic, definitã de cercetãtorul austriac
Schrödinger, conform cãreia o particulã elementarã îºi
poate asuma prin propria ei stare douã sau mai multe
stãri. Adverbele locative „aici” ºi „acolo”, conform noii
teorii fizice, nu se mai disjunc, ci coexistã.
În ordine filosoficã, teoriile filosofice ale lui Lupasco
stau sub influenþa fizicii: „Lupasco fondée sur la logique
d’antagonisme énergétique.” p.205, op.cit.
Un excelent analist al teoriilor fizice, al filosofiei în
general, al teologiei, Prof. Basarab Nicolescu, în articolul
menþionat, va repune în discuþie cel de-al treilea termen
al medierii, constanta T, terþul inclus. Sunt foarte cunoscute cãrþile dumnealui cu privire la fizica cuanticã, la
transdisciplinaritate, la noua hermeneuticã, astfel cã
teoretizarea acestui fundamental eon al transdiscipli-
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ºi cu saltul domeniilor umaniste, se cautã o nouã
paradigmã, pentru repararea acestui hiatus, însã, dupã
cum însuºi prof. Paraschiv ne sugereazã, existã un eventual pericol în constituirea unui astfel de dialog. „Omul de
ºtiinþã tinde involuntar spre un aºa-numit panfizicism,
cãutând sã explice totul din perspectiva unilateralã a
metodologiei ºtiinþifice, iar teologul nefamiliarizat cu noile
teoriei ºtiinþifice, riscã sã rãmânã la un nivel de expresie
depãºit „arheologic”, tributar unor modele cosmologice
perimate, pe care sã le dogmatizeze drept singurele
acceptabile pentru credinþã.”
Un punct comun al dialogului dintre ºtiinþã ºi teologie
ar fi cel constatat de Lazar Puhalo (Dovada lucrurilor
nevãzute, Buc. Ed.XXI, 2005, p.56) ºi anume, demistificarea lumii naturale.
Dana Jalobeanu de la Facultatea de ºtiinþe umaniste,
Arad, dintr-o perspectivã mediatoare, dezbate noþiunea
„filosofia ca terapie”. Pornind de la cunoscutul tratat Noul
Organon de Francisc Bacon, autoarea îºi îndreaptã judecãþile asupra limitelor umane, limitelor intelectului, arãtând
cauzele care i-ar produce acestuia erorile de judecatã.
Impacienþa, aºa cum este arãtat de Bacon, ar fi cauza
primã pentru intelectul bolnav. „Intelectul uman este
neliniºtit, nu poate fi oprit ºi nu se odihneºte, ci cautã
mereu mai departe, ºi mai departe, însã în van.” – Noul
Organon, Cartea I, XLVIII, trad. Autoarei.
Un aspect care trimite spre demistificarea lumii, dar
ºi a ideii, încetãþenitã în culturã de-a lungul timpului, conform cãreia omul ar fi o fiinþã religioasã, este evidenþiat
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de articolul amintit aici, prin citarea lui Bacon. „Intelectul
uman nu este o luminã, ci primeºte infuzii dinspre voinþã
ºi afecte; de aici rezultã acele ºtiinþe pe care le putem
numi ºtiinþe dupã dorinþã; omul este mai dispus sã
considere ca fiind adevãrat ceea ce vrea el sã creadã.
Deci, respinge lucrurile dificile, din nerãbdarea de a
cerceta, pe cele sobre, pentru cã-i limiteazã speranþa;
lucrurile adânci ale naturii din superstiþie, iar lumina
experienþei, din aroganþã ºi mândrie.” (Noul Organon, I,
XLIX p.98)
Cauzele ororilor în gândirea omului, aºadar, survin din
umorile proprii nestãpânite, cum ar fi: iubirea, ura, mândria,
invidia etc.
Asumându-ºi perspectiva teologicã, Bacon creioneazã
succint deformarea intelectului, o oglindã a creaþiei în
faza lui iniþialã, diformã ulterior. Filozoful, pentru revenirea
minþii umane pe domeniul adevãrului, propune ca reformã,
cunoaºterea din perspectiva moralei, aºadar, filosofia ca
terapie pentru intelectul bolnav. În materialul amintit, avem,
prin intermediul Danei Jalobeanu, premisa pentru un dialog interesant ºi pertinent dintre ºtiinþa medicalã-filosoficã
baconianã ºi filosofiile înþelepciunii, trecând prin antici ºi
prin moderni.
Transdisciplinarity in Science and Religion înseamnã
pentru arealul cunoaºterii româneºti o excepþionalã culegere de texte gândite pe cele douã domenii – ºtiinþã &
teologie – venitã ca prag raþional ºi mediator pentru paradigmele, anterior amintite, impropriu situate de tradiþia
culturalã într-un fals conflict.

Dumitru Matalã

„PERSONAJUL ÎN AVENTURA
CONDIÞIEI UMANE”

PRO

Când, în sfârºit, i-a venit rândul ºi lui Herzog, adicã,
mai bine zis, am hotãrât eu cã-i venise rândul, dupã ce
citisem deja ºi Darul lui Humboldt, ºi Ravelstein, ºi
Trãieºte-þi clipa, ºi Iarna decanului – când, aºadar, am
socotit eu cã-i venise rândul ºi lui Herzog, am încercat o
surprizã de proporþii cu privire la toate romanele lui Saul
Bellow, la toate cele citite de mine, fireºte. Pentru o mai
bunã lãmurire a cititorului – un alt cititor decât eu, cel
care am fãcut imprudenþa – s-ar cuveni precizat, eventual, cã Darul lui Humboldt a apãrut în 1975, cã Ravelstein
s-a publicat în anul 2000, iar Iarna decanului în 1982. ªi
cã toate, deci, puteau fi citite numai dupã 1964, anul în
care a apãrut Herzog .Evident, asta nu scoate din calcul
un anume capriciu al oricãrui cititor, acela de a citi o carte
când are chef el s-o facã, ºi nu neapãrat în ordine
cronologicã, dupã anul apariþiei sale. Capriciu sau
libertate care pe mine avea sã mã coste, de altfel, ºi de
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care, mai mult ca sigur, aº fi fost scutit dacã n-aº fi avut
curiozitatea sã parcurg ºi Herzog; ori, ºi mai bine zis, so fi fãcut atunci când îi era vremea, nu rândul.
Oricum aº lua-o, totuºi, cea dintâi întrebare rãmâne
una ºi aceeaºi: cine sã fie personajul ãsta ce-ºi împrumutã
numele unei cãrþi care avea sã fie socotitã de criticã,
pânã azi, de-a dreptul o capodoperã ºi, pur ºi simplu, cel
mai bun roman al lui Saul Bellow? Imparþial, dar ºi subtil
ironic, autorul noteazã, înainte de toate, cã, spre sfârºitul
unei primãveri, „Herzog fu copleºit de nevoia de a se
explica, de a se descãrca, de a se justifica, se a se
detaºa” – de a-ºi face, cum ar veni, un examen interior.
Nu-i însã decât o frazã introductivã, menitã sã creioneze
cadrul, atmosfera, sã sugereze poate ºi direcþiile
viitoarelor interogãri. Mult mai caustic este portretul pe
care ºi-l face Herzog însuºi: „Deºi îi iubea, fusese un
tatã rãu pentru fiica ºi fiul sãu. Pãrinþilor le fusese un fiu
25
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Asta fãrã sã facã vreo trimitere la fanatismul, întrunirile
sau lozincile cunoscute deja ºi în România comunistã.
Pentru cã nu cu lumea comunistã are ce are Corde, ci cu
lumea pur ºi simplu; cu lumea de peste tot aºa cum este
ea croitã. Consecvent ideilor existente ºi în alte cãrþi ale
sale, Saul Bellow abordeazã ºi acum eternul conflict dintre
societate ºi individ, între presiunile venite dintotdeauna
dinafarã ºi cele nãscute din însãºi conºtiinþa sa de om.
Aºa cã ºi Corde va trebui sã-ºi dea demisia din funcþia
de decan, într-o tentativã naivã de a gãsi un acord între
cele douã lumi veºnic ireconciliabile. Gestul sãu de a-ºi
asista soþia care, în calitate sa de astronom, îl invitã la o
cercetare a universului cu un telescop uriaº, nu-i decât
încã o evadare temporarã ºi, mai mult decât atât, iluzorie.
În viaþa de toate zilele Corde rãmâne tot un înfrânt, un
ratat, întocmai cum se petrecuse ºi cu Herzog, în urmã
cu aproape 20 de ani.
Tot aºa se desfãºoarã lucrurile ºi în alte douã romane,
situate între cele comentate deja: Darul lui Humboldt (1975)
ºi Ravelstein (2000). Charlie Citrine, personajul central
din cel dintâi, mãrturiseºte cu francheþe: „faptul cã, în
afarã de mine însumi, nu aveam pe nimeni altul cãruia
sã mã pot adresa era cumplit.” ªi cum, de data asta,
romanul este scris în întregime la persoana întâi, dispare
ºi naratorul care se furiºeazã de obicei, drept intermediar
între scriitor ºi cititor. Aflat, ca ºi celelalte personaje, în
preajma vârstei de 50 de ani, vârstã la care de regulã
bãrbaþii îºi fac un sever examen interior, Citrine îºi
reproºeazã ºi el o anumitã pasivitate care nu face decât
sã-i apropie pericolul însingurãrii, poate tocmai datoritã
succeselor obþinute pânã atunci: „Îmi dãdeam seama cã
începeam sã capãt aerul acela de trofeu de vânãtoare
prost împãiat, sau de specimen reconstituit din bucãþi,
pe care-l asociasem întotdeauna cu bãtrâneþea.” –
recunoaºte tot el, cu aceeaºi francheþe. Dar, exact în
acelaºi timp, îºi completeazã judecata ºi cu un alt adevãr:
„Întrucât nu sunt nevoit sã trãiesc în þara cailor, asemeni
doctorului Gulliver, viziunea mea asupra lumii e destul
de stranie, chiar ºi fãrã sã cãlãtoresc. De fapt, când am
cãlãtorit, am fãcut-o nu ca sã descopãr ciudãþenii strãine,
ci ca sã fug de ciudãþeniile de acasã.” De unde s-ar putea
foarte bine deduce cã proceda cam în acelaºi fel cum
avea s-o facã ºi succesorul sãu, Corde. Conflictul ori
numai dezacordul între individ ºi societatea nepãsãtoare
rãmâne astfel în continuare deschis.
La rândul sãu, Abe Ravelstein, care, dupã cum
observãm, îºi transferã ºi el numele pe coperta unui roman, este, pur ºi simplu, considerat „un american din
cap pânã-n picioare”. Sunt avertizat, astfel, cã face parte
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nerecunoscãtor. Faþã de þarã se dovedise a fi un cetãþean
indiferent. Afectuos cu fraþii ºi sora lui, dar de departe.
Faþã de prieteni, un egoist.” Ar însemna, dacã m-aº lua
dupã calificativele cu care-l împodobeºte scriitorul, însã
ºi le acordã ºi el cu aceeaºi generozitate, cã Herzog
este un personaj contradictoriu ºi mereu nemulþumit.
Ocupase niºte ani buni un post de profesor universitar la
New York, „un post cu totul onorabil”, însã ºi-l pãrãsise
pentru a se retrage undeva la þarã, într-o casã mare ºi
veche care-l costase 20 000 de dolari.
Desigur, asta ºi pentru cã, „deºi era un evreu crescut
într-un mare oraº, îi plãcea foarte mult viaþa la þarã” –
numai cã explicaþia nu rezistã de una singurã. Lângã ea
trebuie sã mai aºezãm altele, ca de pildã divorþurile de
cele douã soþii, ca ºi neputinþa de a se lega definitiv de
cea de a treia femeie, care-l iubeºte cu adevãrat.
Aº mai adãuga mania lui de a redacta tot felul de
mesaje ºi scrisori, cãtre prieteni ºi necunoscuþi, cãtre
guvernanþi ºi demnitari, cãtre personalitãþi aflate în viaþã
sau demult dispãrute – „îl apucase nebunia sã scrie cui
vrei ºi cui nu vrei” – mesaje pe care nici ne le trimite
vreodatã! Toate astea ºi multe altele, pe care Bellow le
situeazã meticulos unele lângã altele, mã conduc la ideea
cã Herzog este, în esenþã, un personaj mai problematic
decât îl acuzã faptele sale ºi mai complex decât îl
eticheteazã creatorul însuºi, pe scurt – „un narcisist, un
masochist, un anacronic”. Aflat într-o veºnicã stare de
nemulþumire, faþã de sine însuºi ºi de tot ceea ce-l
înconjoarã, Herzog este de fapt un izolat în propria sa
vizuinã de refugiu, ceea ce-l îndreptãþeºte sã conchidã,
spre sfârºitul acelei pomenite primãveri: „Revãzându-ºi
întreaga viaþã, îºi dãdu seama cã ratase totul. Era, cum
se spune, la pãmânt.” Este un verdict aspru, nimic de
zis, însã ºi drept, odatã ce-l pronunþã, într-un glas, atât
autorul cât ºi personajul.
Un ratat este, sau va fi, probabil, în cele din urmã, ºi
Albert Corde, personajul dintr-un roman apãrut la aproape
20 de ani distanþã de celãlalt: Iarna decanului. ªi el
profesor universitar, decan al unei facultãþi de jurnalisticã
din Chicago, „Corde era întruchiparea americanului
neadaptat – inadaptat în orice împrejurare, incapabil sã
înveþe lecþiile secolului XX”, dupã cum ºi pe el îl
încondeiazã, chiar de la cele dintâi pagini, scriitorul.
Aºadar, acelaºi nemulþumit, acelaºi tip încercuit în propria lui singurãtate, ca ºi predecesorul sãu, Herzog.
Întâmplarea cã decanul se aflã, de data asta, într-o
cãlãtorie prin România, în Bucureºtiul de dupã cutremurul
din 1977, pentru a-ºi întovãrãºi soþia, de origine românã,
nu-i decât un element de decor. Îi oferã numai prilejul de
a-ºi face, ºi el, un examen de conºtiinþã; un fel de
judecatã între sine ºi lumea sa de-acasã. Rememorând
câteva dintre nemulþumirile ºi conflictele lãsate temporar
în urmã, Corde îºi dã seama cã nu se gãsea deloc în
relaþii bune nici cu colegiul facultãþii, nici cu rectorul
institutului ºi nici cu „lumea bunã” aflatã la conducerea
oraºului sau doar în elita lui. Lucid, însã, ºi resemnat,
înþelege cã nici n-avea vreo ºansã de câºtig: „Aceleaºi
întruniri, aceleaºi lozinci de propagandã ºi agitaþie, acelaºi
fanatism, aceleaºi metode de presiune” – le clasificã el,
într-o sumarã comparaþie cu cele de care se ciocnise pe
vremea când îºi trãia propria viaþã de student.
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din aceeaºi categorie; cu personalitatea lui, fireºte, cu
trãsãturile lui particulare, dar altminteri situându-se
consecvent alãturi de ceilalþi predecesori, ºi ei americani
din cap pânã-n picioare. Bineînþeles, este ºi Ravelstein
un dascãl, un universitar, dar – atenþie: „Nu se numãrã
printre acei conservatori care-ºi fac un idol din economia
de piaþã. El avea pãrerile lui despre problemele politice ºi
morale.” De aici, de la cutezanþa de a avea pãreri proprii,
porniserã ºi nemulþumirile, ca ºi protestele sau
resemnãrile celorlalþi.
Cea mai bunã dovadã cã se regãsesc în una ºi
aceeaºi tabãrã, cu toþii. Mai mult încã, Ravelstein este
tranºant în expunerea pãrerilor sale: „Lumea a fost creatã
pentru fiecare dintre noi în parte, ºi când distrugi o fiinþã
omeneascã distrugi o lume întreagã – lumea care existã
pentru acea persoanã.” Prin asemenea opinii, fãþiºe,
personajul înalþã disputa dintre individ ºi societate la
dimensiuni filosofice. Lucru firesc, aº zice chiar
obligatoriu, pentru un scriitor care, de la cele dintâi cãrþi,
ºi-a conturat o singurã ºi mare temã de meditaþie.
Nu întâmplãtor, aºa cum au subliniat exegeþii,
romanul de debut al lui Saul Bellow, Omul suspendat,
apãrut în 1944, avându-l în centru pe Joseph, un personaj
de inspiraþie kafkianã, suspendat în propria sa neputinþã,
a fost considerat un prim exemplu de alienare a omului
din cauza respingerii sale de cãtre lumea în mijlocul cãreia
trãieºte. De la Joseph la Ravelstein se traseazã astfel o
linie dreaptã, care trece prin Herzog – ºi Citrine – ºi Corde
ca prin niºte staþii de realimentare ºi care le uneºte pe
toate, de-a lungul a aproape 60 de ani, în una ºi aceeaºi
expediþie de cercetare ºi cunoaºtere. De fapt, o veritabilã
aventurã pusã la cale de un singur explorator, cu speranþa
cã la capãtul ei îl va rãsplãti o formidabilã descoperire.
S-ar putea, prin urmare, desprinde pânã aici cel puþin
o concluzie, cu precizarea, neapãratã, cã ea mai degrabã
deschide drumul unor alte prejudecãþi, tot aºa de
necesare. Mi se pare, de pildã, neîndoios cã, deºi poartã
fiecare un alt nume, personajele lui Saul Bellow
întruchipeazã, practic, unul ºi acelaºi tip. Evident, are
fiecare viaþa lui proprie, câteva date biografice care-l
individualizeazã, ºi ele mai mult ori mai puþin, însã
trãsãturile de ansamblu, structurale, zugrãvesc un portret,
în esenþã, repetitiv. Între portretele care se perindã de la
o carte la alta, Herzog ocupã fãrã discuþie primul loc.
Este cel mai profund, cel mai complex, cel mai
convingãtor, argumente care au ºi fãcut din roman o
capodoperã, titlu pãstrat apoi ºi dupã publicarea celorlalte.
Dar, în acelaºi timp, fãrã Corde, fãrã Citrine, fãrã
Ravelstein, Herzog ar rãmâne un personaj incomplet; i-ar
lipsi niºte puncte de sprijin, atât în afarã cât ºi înlãuntrul
lui. S-ar adãposti, ºi ca individ, în interiorul unei vizuini,
unde nu s-ar întovãrãºi decât cu propria sa singurãtate.
Ce-i drept, ar încuraja o asemenea versiune, la prima
vedere, chiar anumite precepte – ºi cerinþe – ºi recomandãri ale literaturii moderne. Saul Bellow însuºi se
destãinuie undeva, într-un eseu: „Personajul, aºa cum îl
ºtim din piesele lui Sofocle sau Shakespeare, din
Cervantes, Fielding sau Balzac, s-a îndepãrtat de noi. În
locul unui erou unitar, al unei personalitãþi unitare, aflãm
în literatura modernã o creaturã amorfã, lipsitã de unitate,
sfâºiatã, eterogenã, fragmentarã (…)” Nu cu tradiþia
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propriu-zisã se rãzboia scriitorul, însã, ci cu vulgarizarea
ºi schematizarea ei. Ceea ce propunea tot el, în schimb,
erau modelele unor scriitori pe care-i numea clasici
moderni, creatorii unor opere precum Ulise – sau În
cãutarea timpului pierdut – sau Muntele vrãjit. Ar însemna,
dacã am înþeles bine, cã, pe câtã vreme romanul aºanumit obiectiv urmãrea un om într-o lume, celãlalt roman, ºi el aºa-numit subiectiv, închide mai curând o lume
într-un om. Opera lui Saul Bellow aduce un argument în
plus într-o asemenea clasificare, fireºte, fãrã a-i socoti
graniþele de netrecut.
Asta pe de o parte. Pe de altã parte, la rândul ei,
critica a semnalat în repetate rânduri cã personajele lui
Saul Bellow ascund – ori mai degrabã divulgã! –detalii
biografice ale creatorului lor; aproape fiecare personaj
principal ajunge un alter-ego al scriitorului. Lucru, fãrã
doar ºi poate, plauzibil ºi chiar, în bunã mãsurã, adevãrat.
Orice scriitor autentic îºi transferã, îºi transfigureazã, mai
bine zis, în operã propria viaþã – numai cã nu în întregime
ºi nu pânã la capãt. Ar fi o dovadã de mãrginire depistarea
cu tot dinadinsul a unor suprapuneri cu realitatea într-o
operã de ficþiune. Ar putea fi, de pildã, considerat el însuºi,
Saul Bellow, un nemulþumit, un oropsit al soartei, câtã
vreme ºtim foarte bine cã, din contrã, s-a bucurat în
întreaga sa carierã de distincþii – ºi merite – ºi
recunoaºteri? L-am putea socoti cumva un ratat pe cel
ce a cucerit atâtea premii literare ºi care încã din 1976
s-a numãrat printre laureaþii Premiului Nobel? E limpede
cã o asemenea judecatã s-ar încadra mai curând în
domeniul absurdului.
La urma urmei, cele câteva similitudini cu propria sa
profesie sau cu viaþa lui de familie, lesne de descifrat în
mai toate romanele sale, ca ºi trimiterile deghizate la
personalitãþi cunoscute ale vremii sunt ºi puþine, ºi lipsite
de însemnãtate. Mai mare greutate capãtã problemele
de conþinut ale romanelor lui Saul Bellow, obsesia sa de
a diseca neîncetat conflictele dintre individ ºi societate,
dintre putere ºi tãria sau slãbiciunea spiritului, dintre
tendinþele, pretutindeni existente, spre libertate sau
totalitarism. Aici s-ar putea susþine chiar invers; anume
cã scriitorul ar vrea, parcã, sã se confunde cu personajele
sale. Fiecare dintre romane îmi propune câte un personaj
ce subsumeazã frãmântãri – nãzuinþe – reuºite – ºi chiar
eºecuri ale creatorului lor în acele perioade când au fost
scrise. Din punctul ãsta de vedere, ºi Citrine, ºi Herzog,
ºi Albert Corde sunt, în egalã mãsurã, purtãtorii de cuvânt
ai scriitorului, trimiºii lui speciali în încercãrile hazardate
de a transfera pe pãmânt ambiþiile de ordin ideal ale
condiþiei umane. Mai mult ca sigur, asta a fost misiunea
pe care le-a încredinþat-o chiar el, când i-a numit
ambasadorii sãi printre niºte necunoscuþi, cititorii. S-ar
putea spune deci cã ºi pe el îl apucase nebunia de a
scrie cui vrei ºi cui nu vrei, mesaje pe care destinatarii le
vor citi sau nu când le va veni rândul ori vremea. Singura
diferenþã ar fi doar aceea cã de data asta le-a ºi trimis.
Aºa s-ar explica însã de minune ºi remarca fãcutã
de un critic de talia lui Malcoln Bradbury pe marginea
uneia dintre cãrþi, dar care poate acoperi opera lui Saul
Bellow în întregul ei: „O poveste despre marile idei politice,
despre condiþia noastrã de muritori ºi, nu în mai micã
mãsurã, despre a lui însuºi”.
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CÂTEVA COMENTARII LA GRAMATICA LIMBII
SANSCRITE, DE TH. SIMENSCHY
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necesare întocmirii unei gramatici care sã deserveascã
românilor dornici de a pãtrunde tainele unei limbi strãvechi, cu mare rezonanþã între celelalte limbi ale lumii
arhaice.
Transliterarea corectã a termenilor din limba sanscritã
în limba românã, prin intermediul semnelor caracteristice
limbii sanscrite, bine explicate ºi precizate chiar în startul
lucrãrii, demonstreazã grija autorului pentru o cât mai
apropiatã reproducere a sunetului sanscrit original, în
limba noastrã.
Gramatica e bine întocmitã, lucrându-se în detaliu,
dându-se toate lãmuririle necesare rostului fiecãrei
pronunþii, fiecãrei reguli, fiecãrei cerinþe; în capitolul de
foneticã pentru termenii din limba sanscritã, se oferã
corespondenþii lor din limba românã, ca pronunþie, dar
adeseori se dau exemple ºi din alte limbi, ca de pildã
germana, pentru o ºi mai apropiatã pricepere a modalitãþii
pronunþãrii termenilor limbii sanscrite, autorul fiind
conºtient, cã în strãvechea limbã din subcontinentul
indian rostirea, vocalizarea corectã a fiecãrei consoane,
vocale, semivocale etc., prezintã o aparte importanþã.
Distorsionarea unui singur sunet poate provoca
deturnarea sensului termenului pe care vrei sã-l utilizezi,
ceea ce în limbajul vorbit poate provoca adevãrate
dezastre lingvistice. Aflãm, de pildã, cã în sanscrita
clasicã silaba penultimã se accentueazã numai dacã
aceasta este una „lungã”, precum se întâmplã în cazul
lui „bhavavami”, acolo unde accentul se pune pe â; în
traducere, bhavavami înseamnã „eu sunt”.
Prin comparaþie, în limba Vedelor accentul se punea
în cu totul alte moduri, în funcþie de declinare, de tulpina
ce poate avea accentul pe ultima silabã, de cuvintele
monosilabice, conjugarea tematicã ºi exemplele ar putea
continua. Se observã, cã Simenschy procedeazã nu
numai la explicarea strictã a respectãrii unor reguli ale
limbii sanscrite, în general, ci cã ºi trece la particularizarea
anumitor cazuri precum ºi la compararea limbii ca atare,
cum s-a folosit ea în anumite timpuri istorice ºi cum a
evoluat, ce influenþe a primit, demonstrând, prin aceasta,
caracterul permanent viu al limbii sanscrite, într-o anumitã
perioadã a trecutului ei.
În cazul termenilor care au la final mai multe consoane,
regula este sã se pãstreze doar prima consoanã din ºirul
celor trei sau patru, câte poate avea la sfârºit un termen.
De pildã, în cazul cuvântului „sants”, care înseamnã
„fiind”, se pãstreazã doar „s”, cuvântul rãmas fiind „san”;
consoanele palatale, de la finalul unui cuvânt, suportã
k ”, în timp ce sonorele ºi aspiratele
regula schimbãrii în „k
devin „surde”, în aceeaºi poziþie a apariþiei lor finale, ca
tad
tat
în cuvântul „tad
tad”-„tat
tat” – care în românã înseamnã
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În plin deceniu întunecat, comunist - cel al anilor ’60 apãrea sub egida Societãþii de ªtiinþe Istorice ºi
Filologice a R.P.R., „Gramatica limbii sanscrite”, semnatã
de Simenschy. Nu ºtim de câtã publicitate a avut parte
lucrarea la vremea aceea, dar am aflat cã au fost unii
care s-au gãsit s-o critice, chiar de la rãspândirea sa pe
piaþã; câþiva ani mai târziu, cunoscuta A. Bhose avea sã
spunã cã aceastã „Gramaticã” lui Simenschy are unele
neajunsuri, fãrã însã a le comenta pe larg, în vreun material editat în reviste de profil, precizând, totuºi, cã
întreprinderea românului nu este lipsitã de valoare; prin
urmare, susþinea savanta, lucrarea trebuie avutã în vedere
de toþi aceia care doresc sã se iniþieze, fie ºi singuri, în
tainele gramaticii limbii sanscrite. Lãsând la o parte criticile
fireºti, mai ales atunci când sunt realizate de oameni
care cunosc foarte bine domeniul atât de vast al gramaticii
sus amintite, noi putem face urmãtoarea afirmaþie:
indiferent de comentariile mai mult sau mai puþin
îndreptãþite ale diverºilor, cartea lui Simenschy are,
dincolo de alte calitãþi, ce rezultã din conþinutul sãu
ºtiinþific, una care nu poate fi contestatã, pânã la proba
contrarie: „Gramatica” lui Simenschy este, deocamdatã,
singura apãrutã în peisajul livresc românesc. Cel puþin,
nu avem cunoºtinþã ca o reeditare a acesteia sã fi avut
loc ºi nici ca o altã gramaticã sanscritã a vreunui italian
sau german, de pildã, sã se mai fi tipãrit la noi, dupã
apariþia lucrãrii lui Simenschy, iar faptul în sine spune
foarte mult, atât despre demersul finalizat al profesorului
ieºean, cât ºi despre criticii acestuia.
În anii imediat postdecembriºti, studentul de pe atunci,
Mircea Itu, copia cu mâna sa un manual de limba
sanscritã conceput în douã volume de A. Bhose, dar
repetãm, era vorba despre un manual ºi nu de o gramaticã
a limbii sanscrite; din cele douã volume, am putut vizualiza
doar primul volum, mai precis 64 de pagini ale acestuia.
Oricum, în anul 2001, adicã la aproximativ un deceniu de
la data în care Mircea Itu se afla ca student la Bucureºti,
era editat sub semnãtura sa proprie un manual de sanscritã
la Braºov, posibil cel la care lucrase alãturi de A. Bhose.
Totuºi, acesta rãmâne destul de izolat în peisajul livresc
actual, publicitatea în jurul sãu fiind destul de limitatã.
În fine, ca unii care am parcurs cu creionul în mânã
„Gramatica limbii sanscrite” ºi am lecturat-o în întregimea
sa, ne luãm libertatea sã facem unele scurte comentarii
asupra ei.
Structurarea sa pe capitole, pornind cu fonetica,
morfologia ºi finalizând cu compunerea, acolo unde se
trateazã compusele verbale, nominale, copulative, determinative etc., aratã echilibrul lucrãrii concepute de
Simenschy, precum ºi respectarea acelor cerinþe
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„aceasta”. Schimbãrile fonetice au loc nu numai în
interiorul cuvintelor, ci ºi în acela al propoziþiilor, dupã o
sumedenie de reguli bine precizate. Excepþiile nu sunt
nici ele uitate de Simenschy, fiind tratate pentru
fundamentarea regulilor de bazã. Este vorba despre
schimbãrile fonetice în interiorul cuvântului, modificãri ce
þin seamã de poziþia anumitor vocale ºi consoane ori a
terminaþiilor care încep cu o vocalã, semivocalã sau
nazalã, excepþia numindu-se, în cazul consoanelor,
pãstrarea poziþiei iniþiale a acestora.
În capitolul despre morfologie, prima informaþie
importantã este aceea legatã de cele trei genuri pe care
le are limba sanscritã, nici o surprizã stând la afirmaþia
cã existã cele trei genuri, ca ºi în limba românã, anume
masculinul, femininul ºi neutrul; cât despre cele trei
numere, acestea sunt singularul, pluralul ºi dualul.
Interesantã apare pãstrarea unor cazuri pe care limbile
de sorginte latinã sau slavonã le au dar numai în parte;
de pildã, dacã ablativul îl avem în limba latinã, iar
instrumentalul în limba rusã, ele se regãsesc în ambele
forme în limba sanscritã, faptul putând a determina pe
unii sã susþinã ºi ideea cã limba sanscritã este, într-un
anumit fel, „mama” limbilor respective.
În sanscritã existã anumite nuanþe în ceea ce priveºte
funcþiile, cazurile; de pildã, cazul acuzativ, pe lângã
întrebãrile cunoscute la care acesta rãspunde, se adaugã
ºi întrebarea „cât de departe?” precum ºi „la cât timp?”.
În ceea ce priveºte instrumentalul pe care-l întâlnim azi
în lima rusã, în sanscritã acesta suportã, prin unire cu
pasivul, calitatea de a arãta care este autorul acþiunii,
adicã „agentul”, cu alte cuvinte el nu exprimã doar
instrumentul, mijlocul sau motivul ce se aflã la baza
acþiunii, ci pune în luminã ºi însoþirea ori însoþitorul
acesteia. Important în cazul instrumentalului este ºi faptul
cã se aflã la baza construirii termenilor „egal” ºi
„asemãnãtor”.
Într-un alt subcapitol, firesc, se discutã despre
numerale, care pot fi cardinale, ordinale, adverbiale. De
reþinut, este faptul cã numeralele ordinale ce derivã din
cardinale, se formeazã, în anumite cazuri, neregulat.
Ordinalele limbii sanscrite aratã originea acestora, cel
mai bine în cazul limbii slavone; de pildã, în limba
2 " se spune „dvi”, în vreme ce în slavonã
sanscritã la „2
3 " se spune „tri
tri
„dva”; în sanscritã, la „3
tri” fapt identic ºi
pentru limba slavonã. Interesant ne apare cazul cifrei
ºapte, care în cazul ordinal se formeazã prin adãugarea
lui „-má” rezultând astfel „saptamá”, adicã „a ºaptea”. În
limba românã s-a pãstrat termenul de sãptamânã, care
are, dupã cum se ºtie, sensul de a exprima cele ºapte
zile, de luni ºi pânã duminicã, într-un singur termen, cel
care, prin traducere din sanscritã, înseamnã „ºapte”.
Analogia cu cele ºapte zile ale sãptãmânii, apare
atunci ca evidentã ºi subliniazã, o datã în plus, originea
indo-europeanã, strãveche, a limbii noastre, care se
înrudeºte cu sanscrita. Evident, nu doar acest termen
din limba românã susþine demonstraþia ca atare, ºtiinduse faptul cã, în limba noastrã s-au conservat sute de
termeni din limba sanscritã, adesea în aceeaºi formã ºi
cu acelaºi sens, ca în strãvechea limbã, încã pãstratã
azi în India în marile centre care o studiazã în specializate
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instituþii.
În limba sanscritã conjugarea are trei forme: activã,
medie ºi pasivã, în vreme ce timpurile sunt prezentul,
imperfectul, perfectul, aoristul, viitorul ºi condiþionalul. O
serie de reguli stau ºi la baza formãrii timpurilor, astfel
încât însuºirea limbii sanscrite de cãtre un occidental,
de pildã, reprezintã un adevãrat tur de forþã, cãci toate
acestea se adaugã altora, cu mult mai numeroase, ce se
referã la particularitãþile ºi caracteristicile aparte ale vechii
limbi vorbite în subcontinentul indian. De pildã, în cazul
perfectului se are în vedere regula reduplicaþiei. Reduplicaþia se mai întâlneºte ºi la prezentul reduplicat
precum ºi la aorist; în cazul perfectului, reduplicaþia
presupune repetarea unei anumite pãrþi din rãdãcina
termenului ca atare. De exemplu, dacã rãdãcina începe
cu o vocalã, se repetã vocala cu pricina, uneori fiind
urmatã ºi de o consoanã, iar atunci când rãdãcina începe
cu o consoanã are loc repetiþia consoanei iniþiale, cât ºi
a vocalei.
Trebuie ºtiut, cã în cazul vocalelor reduplicate
„lungimea” acestora diferã de la un timp la altul; astfel, la
perfect ºi dezirativ aceasta e mai scurtã ºi mai uºoarã
ca în rãdãcina iniþialã, în vreme ce în cazul aoristului e
mai lungã. Lucrurile se nuanþeazã când se iau în discuþie,
în parte, aspiratele, guturalele, palatalele. De pildã, o
vocalã aspiratã îºi pierde aspiraþia în silaba reduplicatã,
în vreme ce în cazul guturalei aceasta se supune
reduplicãrii fiind însoþitã de o palatalã corespunzãtoare.
Conjugarea în limba sanscritã este una tematicã, dar
ºi atematicã, în vreme ce flexiunea rãmâne neschimbatã
la toate clasele conjugãrii tematice, diferenþierile
realizându-se numai în modul formãrii tulpinii prezentului.
Sanscrita are un timp care nu se prea mai gãseºte în
multe limbi ale pãmântului; este vorba despre aorist ºi
atunci când vorbim despre acesta, care aratã o acþiune
trecutã nedeterminatã, avem în vedere cele ºapte forme
de aorist: radical, tematic, reduplicat, sigmatic, cu „-s”,
„-is”, „-siº”, „-sa”. Fiecare formã de aorist prezintã
augmentul ºi terminaþia lui personalã. Raritatea acestuia
este exemplarã, cãci, de pildã, pânã ºi în sanscrita
clasicã el este o apariþie surprinzãtoare, fiind folosit numai
la indicativ. Cu trecerea timpului ºi a transformãrilor
lingvistice, aoristul întrebuinþat în alte limbi arhaice va
dispãrea, locul lui fiind luat de imperfect ºi perfect. În
formarea anumitor rãdãcini, aoristul foloseºte paradigma
„dâ”, care în traducere, înseamnã „a da”, lucru cel puþin
interesant pentru limba românã, mai ales, care a pãstrat
aceastã formã de exprimare exact ca ºi în sanscritã.
Destui termeni utilizaþi în diferite aoriste duc, prin forma
ºi sensul lor, la înþelesul analog al unor cuvinte din lima
românã, ceea ce face ca, o datã în plus, sã se nuanþeze
ideea înrudirii celor douã limbi, prin fondul lor comun,
arhaic. De pildã, în cazul aoristului, verbelor neregulate,
caracteristice grupelor I ºi a VI-a, de exemplu – „a se
mânia” – sunã astfel: „a-krudha-m”. Se observã, în
mijlocul formulãrii, termenul „krudh” care din sanscritã a
trecut în românã sub forma lui „crud”.
Evident, un om care este crud se poate ºi mânia, tot
la fel cum o persoanã mâniatã se poate comporta
manifestând cruzime faþã de semenii sãi, exemplele în
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istorie fiind nenumãrate ºi la îndemâna tuturor. De
observat este faptul cã termenul nu-ºi pierde nici sensul
ºi nici chiar forma lui în întregime, dacã facem abstracþie
de înlocuirea lui „k” prin „c” ºi apariþia lui „h” final în cazul
termenului sanscrit.
Viitorul, în limba sanscritã, are douã feluri: cel simplu
ºi viitorul perifrastic; curios ne apare faptul, cã între cele
douã forme de viitor, simplu ºi perifrastic nu se aflã nici
un fel de diferenþe, nici o deosebire a înþelesului exprimãrii
ºi a conþinutului acesteia, faptul fãcându-le greu de
sesizat pentru cine nu ºtie foarte bine nuanþele limbii
sanscrite. Un aspect rar întâlnit în limba sanscritã este
cel legat de „intensivul” care exprimã acþiunea fãcutã de
mai multe ori, acþiunea repetatã. El se formeazã cu ajutorul
reduplicaþiei, în funcþie de rãdãcina întrebuinþatã în
exprimarea unui termen sau altul. Gerundivul, absolutivul
sau gerunziul sunt foarte folosite în sanscritã, fiind foarte

familiare exprimãrilor curente. În cazul absolutivului se
vorbeºte despre calitatea sa activã indeclinabilã, care în
funcþie de context poate avea, uneori, înþeles de trecut,
iar alteori, de prezent.
Gramatica lui Simenschy se încheie cu un capitol
complex, unde sunt prezentate tot soiul de reguli privind
compunerea cuvintelor, felul în care se formeazã acestea,
supunându-se atenþiei ºi comentariului compusele copulative, determinative, atributive, posesive, adverbiale.
Aºa cum am enunþat mai sus, opera marelui lingvist
rãmâne pânã azi, cel puþin, unica în peisajul livresc din
România, cãci, se pare cã nimeni n-a mai avut capacitatea ºi timpul necesar compunerii unei lucrãri de
asemenea anvergurã ºi profunzime, astfel încât sã avem
parte de noi apariþii editoriale care sã îmbunãtãþeascã
lucrarea lui Simenschy, mai ales în pãrþile criticate, fie ºi
de A. Bhose.

Monica Grosu

„PETRU COMARNESCU
ªI LITERATURA CONFESIVÃ”
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s-au constituit într-un veritabil jurnal spiritual, mai mult
decât atât, într-un studiu amplu, cu referiri erudite la
oameni, locuri ºi opere, depãºind simpla notaþie. Intuiþiile
omului de culturã, Petru Comarnescu, cãrturar cu însuºiri
plurale, au avut acoperirea profesionalã a cercetãtorului
de tip interdisciplinar, atent la tot ce-l înconjura, fãrã a
neglija ansamblul, dar nici detaliile. Impresionantul jurnal,
ca ºi studiile despre America sau memoriile de cãlãtorie
din Europa, adunate în mai multe volume, au invitat ºi
invitã la receptarea valorilor strãine, fãcându-ne sã
strãbatem teritorii spirituale de excepþie. Valoarea
memorialisticii comarnesciene a rãmas una de ordin
documentar, biografic ºi istoric, multe pagini au oferit
portrete, chiar autoportrete, din care au ieºit la ivealã
talentul ºi calitãþile unui bun povestitor, ce a stãpânit deplin
arta evocãrii ºi a descrierii. Indubitabil, Comarnescu a
avut acea forþã extraordinarã de a vedea ºi a se vedea,
de a privi ºi a analiza, de a înþelege ºi a exprima complexul
amalgam de stãri ºi sentimente. Notele de cãlãtorie din
America ºi Europa au rãmas ca o dovadã vie a acestui
talent, iar apariþia Paginilor de jurnal, în 2003, a scos
încã o datã la ivealã, preferinþa acestui scriitor ºi a
generaþiei din care provenea, pentru confesiune. Încadrat
în literatura de frontierã, cum o numea Silvian Iosifescu,
jurnalul comarnescian se confundã pe alocuri cu
memoriile, înglobând amintiri, corespondenþã, confesiuni
intime, chiar însemnãri de cãlãtorie. Astfel, frontierele
sunt lãrgite, aproape desfiinþate, trãsãtura ce prevaleazã
PRO

Literatura confesivã a constituit pentru Petru
Comarnescu o prioritate temperamentalã, fiind totodatã
o modalitate predilectã a generaþiei sale. Pe lângã jurnalul
propriu-zis, cãlãtoriile comarnesciene, cele de peste
ocean ºi cele prin Europa, au reprezentat un motiv în
plus în realizarea unor cãrþi confesive ºi de analizã a
spaþiului interior, confesii îndeplinite cu multã obiectivitate
ºi responsabilitate. În perioada interbelicã a crescut, în
mod evident, interesul pentru acest gen literar, ce oferea
o certã libertate de exprimare. ªi Petru Comarnescu a
optat pentru literatura confesivã, pentru jurnal ºi pentru
publicarea notaþiilor de cãlãtorie, mizând pe posibilitãþile
multiple ale destãinuirii ºi împãrtãºirii impresiilor, deoarece,
credea scriitorul, în acest tip de scriere „accentul ºi
greutatea cad pe viaþa interioarã a omului ºi pe puterea
lui de destãinuire. Astãzi, scriitor bun apare acela în stare
sã destãinuiascã cât mai mult ºi mai adânc din propria
sa fiinþã… Acest proces de subiectivizare – de reducere
a lumii ºi întâmplãrilor la acel punct de plecare ºi de
rãmânere <<eu>> – este tipic vremii noastre.” (1) Spirit
mobilizator, Petru Comarnescu a încercat sã arate
contemporanilor forþa literaturii confesive, importanþa
noului tip de scriere, dovedindu-i permanent avantajele.
Omul trebuia sã treacã pe parcursul existenþei sale, în
opinia sa, ºi prin experienþa confesiei, a mãrturisi pentru
a putea accepta exteriorul, dar ºi pentru a se putea
împãca cu sine ºi înþelege la modul absolut.
Cãrþile sale de cãlãtorie, asemeni însemnãrilor intime,
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fiind libertatea (nu totalã însã).
Deºi s-a vorbit de mai multe ori de existenþa a
numeroase pagini de jurnal, aparþinând lui Comarnescu
(aproximativ 5000 de pagini, incluzând evident ºi
memoriile de cãlãtorie), totuºi au fost publicate pânã acum
doar o mie ºi ceva. Iniþial, a apãrut la Iaºi, la Institutul
European, un Jurnal, cuprinzând anii 1931 – 1937,
urmând ca în 2003, din iniþiativa merituoasã a unor editori
ºi foºti prieteni, sã aparã la Editura ,,Noul Orfeu”, Pagini
de jurnal, în trei volume masive, ce fac referire, cu
omisiuni pe alocuri, la anii cuprinºi între 1923 – 1968.
Pagini de jurnal îºi justificã titlul fiindcã totalitatea paginilor
ºi numãrul lor rãmân în continuare necunoscute publicului
larg.
Primul volum cu referire la anii 1923 – 1947,
corespunde anilor de tinereþe, readucând în faþa cititorului
curios nu numai un om în intimitatea sa sufleteascã, ci
ºi o epocã întreagã, cu oamenii ei, cu evenimentele ei
majore, cu incidente personale mai mari sau mai mici.
Volumul al doilea ce cuprinde anii 1948 – 1961, ani ai
maturitãþii, îºi dezvãluie la rându-i importanþa, prin
evocarea unor aspecte ce þin de viaþa personalã, de lupta
dusã la extreme, pentru pãstrarea echilibrului, a demnitãþii
personale. E o luptã tulburãtoare pentru supravieþuire, pe
toate planurile: social, cultural, politic (cultura fiind
aservitã politicului aproape în totalitate, cu mici portiþe
de ieºire, pentru cei care au reuºit sã le gãseascã).
Volumul ce încheie aceste inedite Pagini de jurnal evocã
anii ultimi, 1962 – 1968, înglobând în structura sa, deloc
riguroasã ºi fidelã genului, însemnãrile de cãlãtorie din
Europa, din anul 1966, însemnãri ce alcãtuiesc apoi
volumul postum, Chipurile ºi priveliºtile Europei, apãrut
din iniþiativa aceluiaºi prieten fidel, Traian Filip, ºi jurnalul
de cãlãtorie în Statele Unite ale Americii, din anul 1968.
Dupã cum se poate uºor vedea, jurnalul comarnescian
face corp comun cu însemnãrile de cãlãtorie ºi memoriile,
toate aceste notaþii dezvãluind o mare pasiune a celui
care scrie, cea pentru artã. Chiar ºi o lecturã superficialã
a jurnalului ºi memoriilor de cãlãtorie scoate la luminã
viziunea unui estetician, cãreia i se adaugã încrederea
nemijlocitã în artã ºi culturã, concepþia profund umanistã
asupra vieþii, într-un cuvânt neoclasicismul vizionarului
estet, cum însuºi s-a definit uneori.
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Eugen Simion a abordat detaliat problema diarismului
ºi a remarcat cum anii ’30 ai secolului trecut au fost
hotãrâtori pentru soarta acestui gen literar în contextul
românesc. În special, tinerii scriitori ai generaþiei trãiriste,
existenþialiste, simþeau nevoia confesiunii, nemaifiind
vorba doar de o convingere esteticã, ci ºi de o stare de
spirit. Tinerii generaþioniºti îºi trãiau cu intensitate stãrile
intime ce fluctuau de la disperare, la victorie, fericirea
succesului, exuberanþa vârstei. Subiectivitata era în ton
cu dorinþa tinerilor scriitori de a-ºi exterioriza trãirile, de a
se situa în centrul atenþiei, mizând pe estetica experienþei
ºi a autenticitãþii, în manierã gidianã sau proustianã.
Jurnalele interbelice ºi postbelice construiesc fiecare o
lume, o lume aparte, prin dominantele ei istorice, politice
ºi culturale, fiind tocmai de aceea relevante pentru
definirea unei personalitãþi. Acesta este ºi cazul lui Petru
Comarnescu, scriitor ce se dezvãluie în propriul jurnal,
atât ca intelectual de mare forþã ºi erudiþie, cât ºi ca
simplu om, trãitor al unor vremuri dramatice. În aceastã
direcþie pot fi înþelese însemnãrile zilnice de fapte,
evenimente, situaþii, unele banale, þinând de existenþa
cotidianã, aspect ce nu scapã criticilor severe, ce gãsesc
textul diaristic comarnescian parþial interesant, laconic
adeseori, dar totuºi nu lipsit de importanþã. Existã critici
care gãsesc jurnalul comarnescian revelator, însuºi Petru
Comarnescu îºi punea mari speranþe în propriul jurnal
cãruia îi atribuia mai multe funcþii, una fiind aceea de
rezervor de date al memoriei. Diaristul spera sã revalorifice
informaþiile notate mai târziu, prin scrierea mult
proiectatului roman al generaþiei sale ºi prin redactarea
unor studii sau articole.
Pentru Comarnescu, la fel ca ºi pentru colegii sãi de
generaþie, doritori de experienþe ºi trãiri autentice, o
influenþã majorã a fost cea a lui André Gide, cel ce a
adus jurnalul intim la suprafaþa vieþii literare. Aºadar,
aproape toþi scriitorii acelei perioade, au þinut un jurnal,
fie din sentimentul singurãtãþii ºi nevoia unui confident,
fie ca instrument de cunoaºtere ori depozitar de date ºi
informaþii, cu rol de aide – mèmoire, fie ca atelier de fraze,
în umbra operei majore, ori ca laborator de analizã a
propriilor stãri ºi sentimente, acestora adãugându-li-se
jurnalele de cãlãtorie. Dacã în perioada interbelicã, jurnalul
intim a fost descoperit în literatura românã în adevãratul
sens al cuvântului, dupã 1945, el a intrat într-o lungã
clandestinitate, evident datoritã regimului totalitar. Petru
Comarnescu a traversat ambele perioade, nu a încetat
sã-ºi noteze în jurnal nici în anii grei ai comunismului,
când, pentru o perioadã a fost aproape complet
marginalizat ºi înlãturat de la revistele unde colaborase.
Totuºi, dupã mãrturia editorilor, unele pagini au fost
distruse însuºi de autor, care se temea de o descindere
a securitãþii în locuinþa personalã, alte pagini au fost
ºterse, modificate, unele rânduri devenind din aceastã
cauzã ilizibile. Luând în discuþie Jurnalul comarnescian,
publicat în 1994, Eugen Simion a fost de pãrere cã jurnalul
intim îl aratã pe acest scriitor mult mai complex, decât lau putut dezvãlui conferinþele ºi articolele sale. ,,Petru
Comarnescu se socoteºte, el însuºi, un om dificil ºi
vulnerabil: «un cameleon sincer». Jurnalul intim îl aratã
totuºi, mult mai complex. Firea lui pare, la prima vedere,
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preþ pe el, ca gen literar.” (4)
Apariþia Paginilor de jurnal, în 2003, schimbã aceastã
viziune, cãci, în ultimii ani, Petru Comarnescu miza mult
pe importanþa jurnalului sãu în dezvãluirea unei imagini
veridice ºi complete despre propriul destin ce a cuprins
atât anii înfloritori ai interbelicului, cât ºi anii
totalitarismului, când scriitorii pãreau condamnaþi pe vecie
la tãcere. În aceºti ani de regim dictatorial, multe rânduri
rãmân nescrise, multe cuvinte nerostite, chiar ºi unele
scrise pe hârtie aveau un destin scurt, cãci, în momentele
de teamã ºi îndoialã, deloc puþine, autorul le-a ºters,
distrugând mãrturiile imprudente, pãrerile curajoase,
aluziile ce puteau avea un iz politic. Jurnalul comarnescian
este important ºi-n mãsura în care dezvãluie ritmul de
viaþã al unui om care lucreazã enorm. Citeºte, scrie
articole, cronici, studii, prefeþe, traduce, þine conferinþe,
merge la spectacole, film ºi operã, viziteazã muzee ºi
expoziþii, cãlãtoreºte când are prilejul, duce o viaþã ce nu
exclude ieºirile mondene, se zbate sã înfiinþeze reviste,
sã conducã asociaþii, sã iniþieze anchete ºi nu uitã sã-i
sprijine ºi pe cei aflaþi în nevoie (tineri scriitori ºi artiºti).
Însemnãrile zilnice, lacunare uneori, îºi iau revanºa prin
ample descrieri ale unor evenimente, prin consemnarea
unor pãreri ºi impresii despre colegii de generaþie, pe care
autorul îi criticã deseori, subliniindu-le, dupã caz, greºelile
sau calitãþile.
Pânã prin 1940, chiar ºi câþiva ani dupã 1940, jurnalul
în discuþie evidenþiazã temperamentul ºi personalitatea
puternicã a unui tânãr, dornic de afirmare ºi care, întradevãr, a reuºit sã fie remarcat, câºtigându-ºi un loc
propriu, aproape singular prin atribuþiile sale de activ animator cultural. În jurul anilor ’50, situaþia intelectualului
Petru Comarnescu, ca ºi a altora, era periclitatã, scriitorul
simþea tot mai acut nesiguranþa statutului sãu ºi notele
diaristice confirmã existenþa unei temeri, a unei presimþiri.
În aceastã perioadã, Comarnescu ºi-a pierdut slujba de
la Editura de Stat ºi pe cea de la Direcþia Teatrelor,
rãmânând efectiv ºomer. Grijile materiale s-au accentuat,
punând ºi mai mult în dificultate pe acest iubitor de artã
ce uneori îºi vindea obiecte personale (tablouri, sculpturi
primite), pentru a se întreþine. Jurnalul redã limpede
umilinþa, sentimentul inutilitãþii ce devenea din ce în ce
mai dominant, alãturi de nesiguranþa zilei de mâine.
,,Acum când citesc aceste pagini de jurnal, - relateazã
Valeriu Râpeanu -, retrãind clipe ale vieþii mele care se
înceþoºaserã ºi mi-au reapãrut pe ecranul memoriei îmi
dau seama cã Petru Comarnescu nu a fost numai
neobositul, risipitorul timpului sãu, altruistul, jertfitorul pe
altarul frumosului, omul de o sinceritate dezarmantã care
i-a pricinuit atâtea neplãceri, dar mai ales, cã viaþa lui a
fost o adevãratã dramã. O luptã cu existenþa de fiecare
zi, cu lipsuri materiale, cu nevoi din cele mai prozaice,
cu spaima cã va rãmâne pe drumuri.” (5)
Cãtre mijlocul anilor ’50, Comarnescu nu se mai putea
manifesta nici ca scriitor, cãci i se luase tacit dreptul de
publicare. Autoritãþile de atunci considerau dosarul lui
Petru Comarnescu compromiþãtor prin faptul cã îºi luase
doctoratul la o universitate americanã, fãcuse parte din
conducerea Asociaþiei ,,Amicii Statelor Unite”, lucrase
în redacþia Revistei Fundaþiilor Regale, tradusese din
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agitatã ºi nestatornicã. Omul are însã un numãr de modele
spirituale pe care le urmeazã cu destulã consecvenþã ºi
nu trãieºte, nici în plan etic, la voia întâmplãrii. Este un
tânãr intelectual care cautã adevãrul în lumea profesiunii
sale ºi se cautã, cu o neliniºte ce nu pare deloc jucatã,
pe sine. Cameleonul trãieºte într-o generaþie care vrea
sã schimbe faþa culturii române (Eliade, Noica, M.
Vulcãnescu, Cioran, Holban, Emil Botta, Anton
Galopenþia º.a.) ºi se desparte de ea de multe ori.” (2)
Paginile diaristice comarnesciene au dezvãluit un spirit
hipersensibil, o fragilitate sufleteascã, mascatã în exterior de vehemenþa cu care îºi susþinea convingerile,
vehemenþã ce i-a atras multe adversitãþi. Mai ales în
tinereþe, Petru Comarnescu intra uºor în polemicã, a fost
ºi protagonistul unor scandaluri, de aceea s-a arãtat
deseori dezgustat de intelectualii timpului sãu.
Comarnescu avea acel spirit tranºant, nu ocolea ideile,
nu ezita sã înregistreze comportamentul ºi vorbele altora,
aºa cum nu se ocolea nici pe sine. ,,Ajutorul mã leagã ºi
mai mult de lume, dar neajutat poate cã tot nu aº face
mare lucru. ªi eu sunt laº, oportunist, fricos faþã de
nesiguranþã, dar posed viziunea unui timp mai îndelungat
ºi cu ea judec tot ce fac. Sunt oportunist sub specie
vitae.” (3) Mãrturiile diaristului au descris, în repetate
rânduri, atmosfera relativ neprietenoasã, neprimitoare în
care a convieþuit tânãrul venit de la Iaºi, cu familia Neter,
vãrul avocat care l-a gãzduit, dar unde a fost privat de
iubirea, liniºtea ºi cãldura unui cãmin adevãrat. Pe acest
fundal al depãrtãrii de þinuturile natale, de casa
pãrinteascã, apãrea imaginea Mamei (scrisã mereu cu
majusculã), fiinþa pe care scriitorul a simþit-o mereu
aproape de sufletul sãu, în ciuda distanþelor fizice, adesea
greu de învins. Jurnalul constituie ºi o uºã deschisã spre
interioritatea autorului care înregistra cu amãrãciune, pe
lângã atmosfera familialã proprie, ºi problemele financiare
ce l-au urmãrit permanent, sentimentul nesiguranþei ºi
crizele pe care le-a traversat (boli, lipsa banilor ºi a
timpului de lucru, acestea douã fiind constante ale vieþii
sale).
Gãsim în jurnalul comarnescian o existenþã dezvãluitã
sub toate înfãþiºãrile sale, de la detalii privind familia,
apropiaþii, prietenii, traiul zilnic, pânã la aspecte ce þin de
preocupãrile acestui intelectual, de mediul cultural în care
se miºca, de poziþia sa de animator al propriei generaþii,
implicat într-un program cultural complex ce cuprindea
participarea la conferinþe, spectacole, expoziþii, prezenþa
constantã în paginile ziarelor ºi revistelor, cu articole ºi
cronici. Din alt punct de vedere, aceste pagini confesive
urmãresc traseul unui om monden, cel puþin în tinereþe,
anii aceºtia fiind trãiþi cu intensitate, cu o implicare
emoþionalã ºi spiritualã totalã, când totul stãtea sub
semnul unei voinþe aprige de afirmare. ,,Petru Comarnescu
este, în aceastã privinþã, în linia generaþiei sale: trãieºte
actele mari ºi mici ale existenþei ºi le înregistreazã în
jurnalul intim fãrã gândul de a face literaturã; nu evitã
lumea ideilor, dar, om inteligent, nu face caz de lecturile
sale… Nu-i, cum s-a putut vedea, invariabil neliniºtit,
disperat, nu-i nici cu premeditare optimist. Crede cã
jurnalul este folositor, ca exerciþiu spiritual ºi depozitar al
istoriei individuale, dar nici nu pune, ca Eliade, un mare
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literatura americanã, mai ales din opera lui Eugene O’Neill
(considerat decadent), colaborase, în plus, la mai multe
publicaþii burgheze. Ajutat de prieteni (Ionel Jianu, în
special), Petru Comarnescu a reuºit sã supravieþuiascã
în culturã, publicând doar traduceri, sub pseudonimul
Anton Coman.
Academicianul Dan Grigorescu, care l-a cunoscut
îndeaproape pe autorul Paginilor de jurnal, ne dezvãluie
elemente noi, esenþiale în înþelegerea ºi judecarea unor
relatãri cuprinse în paginile diaristice. ,,Loviturile primite
în anii ’50 ºi în primii ani ai deceniului urmãtor l-au fãcut
sã se teamã de ce e mai rãu. Prima datã când l-am auzit
vorbind despre Jurnalul care vede acum lumina tiparului
a fost prin 1959 sau ’60. Ne plimbam pe aleile Grãdinii
Ioanid, aproape pustie în înserarea aceea de început de
toamnã; ori de câte ori avea de gând sã discute o
chestiune care implica, într-un fel sau altul, politicul (dar
asta se întâmpla foarte rar: Comarnescu evita sistematic
asemenea subiecte), îºi invita musafirul «sã facã vreo
câþiva paºi pe afarã». În acea searã mi-a destãinuit cã
se teme de o descindere sau o percheziþie ºi cã obiectul
pe care îl credea cel mai compromiþãtor era un jurnal,”
(6) þinut de mai bine de treizeci de ani, pe care îl recitise
ºi din care eliminase paginile cu referire la comuniºti.
Acelaºi Dan Grigorescu susþine cã multe aspecte ale
contemporaneitãþii autorului erau aspru judecate de acesta,
spre exemplu, clãdirile din Piaþa Palatului, din Bucureºti,
pentru care au fost dãrâmate patru biserici, una pictatã
de Luchian. În Jurnal însã apar formulãri favorabile,
pozitive despre noile construcþii, aprecieri ce se explicã
prin prudenþa autorului lor de a nu fi depistat de securitate
ca adversar al regimului politic de atunci. Tot din prudenþã,
au fost ºterse sau modificate însemnãri mai vechi ce
puteau fi interpretate de comuniºti ºi puteau, deci,
constitui motive de acuzare într-un eventual proces. ,,El
n-a avut – susþine Al Sãndulescu – curajul bãtrânului C.
Rãdulescu-Motru sau al colegului sãu de generaþie Pericle
Martinescu ºi s-a automutilat , fãcând sã disparã
însemnãrile lui ºi nu numai despre comunism, dar
presupunem ºi despre evenimente ale învolburatei epoci
pe care a traversat-o. Altfel cum ne putem explica
absenþa în bloc a anilor 1938 – 1940, 1943, 1944, 1946,
1950 – 1955, notele cu totul sporadice din 1941 – 1942?
Sigur, a fost posibil ca el sã neglijeze jurnalul perioade
mai lungi, dar anii amintiþi au fost puternic marcaþi politic: legionarismul, sfârtecarea þãrii din vara lui 1940,
rãzboiul, teroarea stalinistã. Sã nu fi comentat oare toate
acestea, sau mãcar pe unele dintre ele? Nici vorbã cã a
fãcut-o.” (7) De aceea, Jurnalul comarnescian e fragmentar,
lipsesc ,,momente importante din cei 65 de ani câþi a
trãit Petru Comarnescu. Dar el îngãduie schiþarea unei
existenþe frãmântate, exemplarã prin voinþa de a face
bine, de a participa nemijlocit la construcþia unei culturi
care sã apere valorile ºi sã respingã impostura ºi kitschul.
Prietenii credincioºi, cei care l-au pãrãsit în unele
împrejurãri când avea atâta nevoie de prietenie, adversarii
sãi, elogiile ºi atacurile, consecvenþa (ºi, evident, capriciile
lui), apar aici, într-o miºcare necontenitã a planurilor.”(8)
Dacã la început, notele zilnice erau mai sumare,
enumerând oamenii întâlniþi ºi activitãþile curente, pe
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mãsurã ce timpul trecea, sporea ºi nevoia de confesiune,
discursul diaristic devenind tot mai complex ºi cuprinzând
pagini de zguduitoare mãrturisiri, relatãri de cãlãtorie,
impresii dupã expoziþii ºi întâlniri, referinþe critice despre
opera mai multor artiºti ºi scriitori, incluzând chiar unele
scrisori adresate familiei ºi prietenilor. Dupã 1945, jurnalul
capãtã o altã tonalitate, în acei ani, Petru Comarnescu
trãia, precum mulþi din generaþia lui, drama intelectualului,
format ºi afirmat înainte de rãzboi, ºi care se confrunta
acum cu o altã realitate socialã ºi politicã, cu un regim
opresiv. Petru Comarnescu era conºtient cã implicarea
politicã a foºtilor colegi de drum a fost responsabilã pentru
fãrâmiþarea în grupuri a strãlucitei generaþii, de aceea a
încercat (atât cât a putut), sã se þinã departe de politic,
sã acorde întâietate culturalului, consideraþiilor estetice.
Însã, o datã cu instalarea regimului comunist totalitar,
Comarnescu ºi-a dat seama cã vremurile ce se anunþau
la orizont nu erau deloc optimiste, cã s-a terminat cu
judecãþile artistice senine, cu nonconformismele. Cenzura
era prea puternicã, cei care s-au lovit de ea ºtiu mai bine
acest lucru, chiar exprimãrile insuficient partinice sau
neutre putând constitui motiv de obiecþie ºi criticã. Pentru
a rãmâne în picioare, intelectualului nu i se ofereau prea
multe alternative. Unii ºovãiau, ezitau, ºi Comarnescu a
procedat la fel, dar, pânã la urmã, a fãcut unele
compromisuri, taxate mai târziu de posteritatea criticã.
Referitor la acest interval de timp, jurnalul nu oferã date
complete, rãmân încã multe întrebãri suspendate, unele
rãspunsuri intuite. Tocmai de aceea, se impune judecarea
unor afirmaþii, atât din Jurnal, cât ºi din alte cãrþi comarnesciene apãrute în anii ’60, în genere monografii asupra
unor artiºti plastici, nu doar prin ceea ce par ele la
suprafaþã, ci ºi prin ceea ce voiau sã ascundã. ,,Din cele
trei volume publicate acum (Pagini de jurnal), descifrãm
o dramã existenþialã ºi intelectualã, încã unul dintre
dureroasele exemple ale modului condamnabil cum a
reuºit comunismul sã-l umileascã pe om ºi încã unul de
artã”(9) – constata cu amãrãciune Al. Sãndulescu.
Criticul aducea jurnalului comarnescian ºi alte obiecþii
referitoare la faptul cã autorul acestor note zilnice nu a
operat prin selecþia esenþialului de elementele derizorii,
banale, nesemnificative. ,,Lui Petru Comarnescu îi plãcea
mult sã vorbeascã, sã consemneze, nu sã nareze. Mereu
precipitat, el nu selecteazã numeroasele fapte diurne de
cele cu adevãrat semnificative. Însemnãrile sunt când
laconic–sumare, când stufoase, amestecând pe parcurs
jurnalul cu memoriile ºi chiar corespondenþa.” (10)
Reproºurile aduse vizau ºi modul în care a fost alcãtuitã
ediþia, editorii fiind acuzaþi de neprofesionalism (lipsa unor
note de subsol adecvate, explicative, lãmuritoare privind
frecventele paranteze sau întreruperi de text; prezentarea
superficialã a unor personalitãþi în cadrul îndrumarului
selectiv de nume etc.).
Obiecþii asemãnãtoare privind rigurozitatea editãrii
textului, ce pe alocuri scapã de sub control, devenind
echivoc, lacunar, le este adresatã editorilor ºi de cãtre
Dan C. Mihãilescu, cunoscut cercetãtor al generaþiei din
care Petru Comarnescu a fãcut parte. ,,Destule greºeli
de corecturã, inexplicabila absenþã a indicelui de nume
(extrem de util, datã fiind mulþimea onomasticã din text),
33
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vizitate cândva ºi a vechilor prieteni ori colegi de drum.
Dupã aceea, a urmat întoarcerea definitivã, revenirea
acasã. Mircea Zaciu a identificat în comportamentul
cãlãtorului Comarnescu o notã nouã, de uºoarã nostalgie,
datã de trecerea atât de fugarã a anilor. Acum un mare
aport în perceperea lucrurilor ºi oamenilor din jur îl avea
experienþa dobânditã de Comarnescu în timp. Aºadar,
experienþa, maturitatea, meticulozitatea, specifice
eruditului atent sã surprindã cât mai mult, precauþiile, toate
acestea au dezvãluit chipul unui cãlãtor, ce culegea
impresii puternice din locurile vizitate ºi avea rãbdarea
de a înregistra totul, de a consemna întâlnirile, discuþiile
importante. Nu doar cãlãtorul s-a schimbat cu trecerea
anilor, ci ºi Europa îi apãrea altfel, de cum o vãzuse cu
câþiva zeci de ani în urmã.
Aceste cãlãtorii au stat sub semnul unor importante
întâlniri. S-a întâlnit cu vechi prieteni, foºti camarazi, cu
artiºti mai vechi sau mai noi, cu personalitãþi de renume
mondial. Aceste confruntãri au devenit pentru autor, motiv
de analizã ºi autoanalizã, prilej de a se raporta la foºti
colegi de generaþie, ajunºi acum oameni importanþi în
viaþa culturalã occidentalã, încercând sã înþeleagã
succesul lor, dar gândindu-se ºi la propriul sãu destin. A
revãzut, în acest itinerar european, pe Ionel ºi Marga
Jianu, vechii ºi bunii sãi prieteni, pe Eugen Ionescu, Emil
Cioran, Jacques Lassaigne, Carole Giedion – Welcker,
Sergiu Celibidache, iar în America, l-a vizitat pe Mircea
Eliade. Comarnescu s-a supus cu acest prilej unui amplu
rechizitoriu, având forþa interioarã de a se autoanaliza
obiectiv, de a-ºi compara cariera personalã cu cea a
foºtilor colegi de generaþie. Grigore Scarlat a dat acestui
fapt o frumoasã interpretare, tristã de altfel: ,,existã,
desigur, ºi un secret al celebritãþii de vreme ce unii
reuºesc, iar alþii nu. Dar parcã în aceastã chestiune se
pare cã are dreptate bãtrânul cronicar moldovean care la
vremea lui afirma cã «nu sunt vremile sub cârma omului,
ci bietul om sub vremi», Petru Comarnescu nu este un
complexat, ci asemeni unui actor ajuns în amurgul carierei
ºi al vieþii îºi reconsiderã repertoriul, constatând cã nu a
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lipsa notelor lãmuritoare sunt carenþe care altereazã
lectura. O altereazã, dar nu o anuleazã.” (11) Nu are cum
sã anuleze ceva din ceea ce Petru Comarnescu a lãsat
prin cãrþile ºi studiile sale, amintite de altfel, aproape toate,
ºi în jurnal, singurul care i-a rãmas confident tãcut ºi
discret, de-a lungul mai multor epoci. De aceea, fiecare
rând diaristic îºi câºtigã importanþa, chiar dacã relatãrile
sunt uneori sporadice ºi lacunare, cãci aceste Pagini de
jurnal te introduc în universul fascinant (prin nota de
intimitate, de comuniune directã ºi nemijlocitã cu un mare
scriitor, dintr-o mare generaþie), al unui scriitor al cãrui
destin a traversat lumea româneascã în epoci de glorie,
ca ºi de realã decãdere politicã, un om ce ºi-a trãit viaþa
sub semnul ideii ºi faptei, luciditãþii ºi interogaþiilor.
Protagonistul acestor pagini a trãit cu ardoare în culturã,
a traversat experienþe de viaþã ºi de cunoaºtere, pulsând
neobosit în faþa artei ºi a frumosului.
Zaharia Sângeorzan, cel care a publicat mai multe
pagini diaristice comarnesciene (unele inedite), în diferite
reviste, îºi comunicã totodatã opinia despre acest document. ,,Sintezã de simþire ºi de gândire europeanã,
Jurnalul lui Petru Comarnescu e o oglindã superbã,
înfãþiºându-ne cu sinceritate ºi realism o lume în expansiune, o experienþã de viaþã, mãºtile unor personaje ale
unui vast roman ce te cucereºte dintr-o datã prin vocile
lui inconfundabile ºi de o mare amplitudine existenþialã…
Jurnalul lui Comarnescu e ºi un document, o mãrturie ce
aparþine unei conºtiinþe neliniºtite, un dialog cu generaþia
sa. E mai cu seamã o viaþã rememoratã de un european
ce aparþine întru totul fenomenului cultural românesc.” (12)
Jurnalul comarnescian recompune, ca într-un roman
realist, o existenþã, deloc banalã ºi deloc liniºtitã. Este
existenþa de zi cu zi a unui intelectual, a cãrui viaþã e
urmãritã din anii tinereþii, ai începuturilor ºi pânã la maturitate. Între aceste douã puncte, viaþa lui Comarnescu se
dezlãnþuie în urcuºuri ºi coborâºuri, unele mai grele decât
altele ºi din ce în ce mai solicitante pentru sensibilitatea
ºi fineþea unui intelectual de mare bogãþie spiritualã. Fiind
o persoanã care îºi înregistra cu meticulozitate activitãþile,
Comarnescu a lãsat mãrturie multe rânduri despre oamenii
cunoscuþi în diverse împrejurãri, a dedicat pagini întregi
prietenilor ºi întâlnirilor pe care le aveau, pagini din care
s-a desprins o lume atât de realã, lume în care fiecare îºi
are un loc, iar autorul ne ajutã sã-l vedem ºi înþelegem
mai bine. Ghidaþi de autor, parcurgem aceste rânduri
diaristice, contaminându-ne de temperamentul acestui
entuziast ºi mare admirator al operelor de artã, filosof
totodatã, pe care-l gãsim ba la Congrese internaþionale
de filosofie, la Paris ºi Praga, ba în Italia, Anglia, Olanda,
Franþa, America, Elveþia, admirând fresce ºi vizitând
biserici. Paginile diaristice comarnesciene impun un ritm
de viaþã trepidant, este ritmul în care a trãit ºi a lucrat
Petru Comarnescu, veºnic doritor sã ºtie tot ce se
întâmpla în lume, sã cunoascã noile tendinþe în artã ºi
literaturã, sã stabileascã confluenþe cu arta ºi cultura
universalã.
Mãrturiile ce încheie jurnalul descriu douã cãlãtorii,
una prin Europa ºi alta prin America, douã itinerarii majore
prin semnificaþiile pe care le implicã. Erau ultimele
deplasãri în strãinãtate, prilej de revedere a locurilor
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fost distribuit în marile roluri.”(13)
Jurnalul de cãlãtorie ce încheie simbolic aceste
Pagini de jurnal, stã sub semnul unei incertitudini, al unei
presimþiri ce stãruie în mintea ºi sufletul autorului, rãmas,
cum bine zicea Mircea Zaciu, un cãlãtor singuratic. O
teamã, o suferinþã rodea din interior speranþa, încrederea,
diminuând bucuria revederii cu foºtii prieteni ºi camarazi.
Era un sentiment greu de definit ºi pentru autor, dar
resimþit adânc pe mãsurã ce timpul trecea tot mai grãbit.
„Nu dezvolt bine – scria Comarnescu – tema care mã
frãmântã, încã e confuzã. Nu e vorba doar de cei cu care
am fost prieten la un moment dat ºi cu care constat, cu
pãrere de rãu, cã nu mai pot fi, ci de planuri existenþiale
mai complexe, pe care cãlãtoria în strãinãtate mi le-a
relevat – planuri de cunoaºtere, planuri de sesizare a
schimbãrilor din lume, din modul de viaþã al lumii, cu
diversitatea categoriilor ºi variaþiilor ei.” (14)
Aceste pagini confesive prezintã o poveste de viaþã,
cu numeroase fragmente de existenþã umanã, referiri la
oameni ºi personalitãþi culturale cu care Petru
Comarnescu ºi-a intersectat destinul, iar impresia de trãire
intensã, a adãugat un plus de farmec descrierii. Mãrturiile
autorului sunt interesante, extrem de vii, cu observaþii
fine, asocieri neaºteptate ºi comentarii diverse. ,,Dar
dincolo de aceastã dimensiune a derizoriului (admirabil
surprinsã fãrã nici o intenþie de literaturizare) se simte
boarea unei neliniºti tulburi, a Timpului necruþãtor. Fãrã
s-o spunã limpede, scriitorul ºtie cã se aflã într-un spaþiu
al realitãþii ºi irealitãþii, Veneþia fiind pentru el nu doar o
magie ruskianã a Artei, ci mai degrabã o anticamerã a
morþii, ca pentru Thomas Mann. De aici confesiunea pe
jumãtate a erodãrii relaþiilor, a ceva misterios care-l separã
tot mai tranºant – în pofida aparenþelor cordiale ºi a
efuziunilor mimate – de vechii prieteni, regãsiþi accidental.” (15) Rândurile diaristice nu conþin doar o transcriere
directã a unor impresii personale, ci exprimã ºi nevoia de
dialog cu sine însuºi, devenind o meditaþie moralã asupra
propriului destin. Pagini de jurnal este un adevãrat jurnal
psihologic, jurnalul unui erudit ce-ºi proiecta cu
generozitate ºi meticulozitate consideraþiile asupra
pânzelor, monumentelor, statuilor, într-un mod extrem de
instructiv ºi încadrând faptele ºi datele într-un context
socio-uman. Angajat în istorie, dupã cum remarcase
Zaharia Sângeorzan, Petru Comarnescu a trãit ºi simþit
cu intensitate faptul cultural, a iubit arta ºi a rãmas dedicat
creaþiilor de valoare ºi artiºtilor. Jurnalul comarnescian,
ca ºi memoriile sale de cãlãtorie, devin o istorie atipicã
a artei, fiindcã oferã date ºi informaþii despre artã ºi artiºti,
din locuri ºi timpuri diferite, cunoºtinþele curgând unele
dintr-altele, fãrã a lãsa loc sincopelor timpului ºi
diferenþelor existente între aspectele evocate. Alãturi de
Comarnescu, alunecã ºi cititorul pe meandrele artei,
purtat de-a lungul timpului, de acest ghid, mereu înflãcãrat,
întotdeauna neobosit sã admire, sã relateze, sã se
entuziasmeze.
La 61 de ani, Petru Comarnescu avea aceeaºi
dragoste de artã, aceeaºi sete de adevãr ºi aceeaºi nevoie
de a scrie, parcã mai imperios exprimatã prin aceste
pagini diaristice. ,,Rostul acestor însemnãri zilnice este
mai complex la mine decât la alþii – cãci, povestindu-mi
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întâmplãrile, îmi descarc sufletul, îmi spun unele necazuri,
care s-ar putea sã nu intereseze pe cei care îmi vor citi
însemnãrile. Nu ºtiu în ce mãsurã scriu aceste note pentru
mine ºi în ce mãsurã pentru alþii. Oricum, pentru mine
jurnalul este un fel de expurgare ºi purgare, cu nuanþe
narcisice, ca ºi cu umbre platoniene ºi o comunicare
prieteneascã în sens aristotelian.” (16) Nimic blazat în
atitudinea acestui scriitor – cãlãtor, care se angrenase
într-una din ultimele sale cãlãtorii, presimþind acest lucru
ºi interiorizându-ºi trãirile nostalgice. O nostalgie venitã
din adâncurile fiinþei umbrea fericirea momentului,
ameninþarea finalului necruþãtor fiind adânc resimþitã de
cel care scria mereu grãbit, sub presiunea neînduplecatã
a timpului ce nu mai avea rãbdare.
Jurnalul comarnescian rãmâne un document revelator pentru un om ºi pentru o epocã întreagã, textul diaristic
propunând un personaj memorabil, de o vitalitate ºi o
originalitate care impresioneazã ºi pentru care confesiunea a constituit o formã necesarã de expresie.
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Ioan Dumitru Denciu

DEMNITATEA FEMININÃ A FILOZOFIEI
Glose la câteva pagini geniale de S. de Beauvoir

I. „Într-o carte cu muchii aurite citisem o istorioarã care mã
convinsese pe deplin; o micã larvã care trãia pe fundul unui iaz
era îngrijoratã; una dupã alta tovarãºele ei piereau în noaptea
firmamentului acvatic: oare avea sã disparã ºi ea? Deodatã se
pomeni de partea cealaltã a beznei: avea aripi, zbura mângâiatã
de soare, printre flori minunate.” (p. 493)
În primul rând, mi-ar plãcea sã aflu autorul ºi titlul acelei
cãrþi nenumite, în care se plasase o asemenea comoarã. Deºi
n-ar avea alt rost decât cel de a-mi satisface curiozitatea ºi
obiºnuita acribie. Cãci parabola aceasta e clarã ºi era la
îndemâna oricãrei minþi cu înclinaþie metafizicã, fie ºi datã de
simpla credinþã. Totuºi, ºtim cât de greu este sã-þi vinã o idee
„limpede ca lumina zilei”. Pare mai uºor sã scoþi una fumurie,
întortocheatã, dupã ce rãtãceºti îndelung prin cotloane ale
aparenþei, irealitãþii etc. Înainte însã de a trece la interpretarea
memorialistei – atribuitã copilei care fusese, pe la câþi ani? –,
aº vrea sã-mi încerc puterea (capacitatea) de a „vedea” ce înþeleg
eu din informaþia furnizatã.
Nu de o îngrijorare oarecare se vorbeºte, nici mãcar de una
precum angoasa pãrãsirii unui leagãn sau mutãrii într-un nou
domiciliu, ci de anxietatea dispariþiei. O spaimã care, ajungând
la paroxism, seamãnã a agonie ºi anunþã modificarea fiinþei
înseºi. Întâmplãtor, specia implicatã aici chiar capãtã aripi ºi...
Procesul se numeºte metamorfozã. Dar fenomenul este de-a
dreptul endemic! Alþi subiecþi se trezesc cu lãstari (sâmburii),
cu plãmâni ºi picioare (mormolocii), cu colþi, ochi, antene
º.a.m.d. Ba, atribuind simþire unor obiecte materiale, sã luãm
aminte la piatra care se trezeºte sculpturã, la mineralul care se
pomeneºte element de calculator ori robot... Pânã ºi în lumea
cuvintelor, sã nu credeþi cã saltul de la un biet suflu la un sens
propriu, ori de la acesta la metaforã, e mai puþin chinuitor,
neaºteptat, „mortal”!
Aceastã bruscã – în orice caz, rapidã – schimbare de formã
ºi mod de existenþã reprezintã totodatã trecerea dintr-o lume
în alta mai cuprinzãtoare, care o transcende pe cealaltã. Se
face depãºind un prag care dinãuntrul celei dintâi apare ca o
zare înaltã întunecatã. Iar fiinþa parcã smulsã-atrasã dincolo,
ce se percepea ca o anume entitate natural lãsatã, descoperã
în ea un altcineva. Care porneºte încântat la explorarea
universului proaspãt deschis înaintea sa. Ceea ce fusese
perspectivã de pieire se dovedea lansare într-o nouã viaþã.
Aº putea în continuare sã speculez pe ideea cã de fapt sunt
în cauzã trei lumi ºi nu douã, de vreme ce larva trebuie sã fi
provenit dintr-un ou, acesta având propriul sãu mediu sau
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constituind el un mediu. (Pentru o precizie ºtiinþificã ar surâde
poate discriminarea înlãnþuitoare mediu – lume – univers ºi
teoria nivelelor de realitate.) Apoi, sã atrag în discuþie prin
cunoºtinþele mele biologice ºi cele mitologice pe de o parte
fãtul în apele sale amniotice ºi de alta sufletele morþilor /
strãmoºilor. Dar prefer sã dau drumul comentariului-povestire
al autoarei care m-a provocat la întrecere.
„Analogia – scrie ea – mi se pãrea indiscutabilã; o fâºie
îngustã de azur mã despãrþea de raiul în care strãluceºte
adevãrata luminã; adeseori mã culcam pe covor, cu ochii
închiºi, cu mâinile împreunate ºi porunceam sufletului meu
sã-ºi ia zborul. Nu era decât un joc; dacã aº fi crezut cã mi-a
sunat ceasul, aº fi þipat de groazã, deºi eram familiarizatã cu
gândul morþii.” (ibidem).
Transpunere intelectualã coloratã emoþional, urmatã imediat
de una intuitivã (privire înãuntru) ºi de un exerciþiu ludic ce nu
trebuie sã înºele, fiindcã se desfãºoarã în condiþii cvasi-rituale
(covor, gestica rugãciunii) ºi concentrare a voinþei aproape
misticã. Mica persoanã pricepuse alegoria (alegorismul) ºi
deplasase în sus (ana-) povestea celor douã stãri-lumi ale larvei
fluture, aplicând-o la vieþuirea umanã – ce revela astfel douã
paliere, unul somato-fizic, celãlalt psihic, primul ordinar, al
doilea „paradisiac” ºi (mai) „adevãrat”, deci sacru. Mai mult,
surprinsese linia de departajare dintre ele: „o fâºie îngustã de
azur” (pandant al „nopþii firmamentului acvatic” din parabola
de referinþã). ªi, drept urmare, identificându-ºi sufletul prin
toate aceste miºcãri „ciliare”, ºi-l face deja sã experimenteze
ieºirea din trup, moartea fericitã (cum am denumit-o cândva).
Numai cã mintea sagace a copilei nu putea sã escamoteze
gândul la cealaltã moarte, cea groaznicã, primitã prin reflex de
la adulþi.
II. De unde, a doua mare miºcare empatic-proiectivã: „Într-o
searã, totuºi ideea veºniciei m-a fãcut sã îngheþ. Citeam: pe
malul mãrii o sirenã îºi dãdea sufletul; de dragul unui prinþ
frumos, renunþase la sufletul ei nemuritor ºi se transforma
încet în spumã de mare. Acel glas care fãrã încetare ºoptise în
sinea ei: «exist», tãcuse pentru totdeauna: mi se pãrea cã întreg
universul se prãbuºise în tãcerea neantului.” (ibid.)
Dezvoltarea prin metamorfozã nu este caracteristicã doar
larvelor de fluturi, ci ºi unor animale fluviatile ºi marine (arici,
stele de mare, moluºte etc.). Printre acestea s-or fi diferenþiat
ºi... sirena, o versiune stilizatã – de nu cumva umanoidã, trãdând
amintirea unei pre-umanitãþi amfibii – a urâþelelor noastre
broaºte. Astãzi nimeni nu mai crede în sirene, dar în vremuri
mitologice (de exemplu, în a lui Ulisse) s-ar putea ca vreunul
sã le fi vãzut ºi auzit efectiv. [Pun în paranteze ipoteza care
pariazã pe alt „naturalism” mitic: acela al unor fecioare-pãsãri.]
PRO

„Amintirile unei fete cuminþi” (Mémoires d’une jeune fille
rangée, 1957) – in Literatura mãrturisirilor, vol. II, BPT, ed.
Minerva, Bucureºti, 1972; traducere Anda Boldur.
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Totuºi, întâlnindu-le în basme, ele se înfãþiºeazã încã imaginaþiei
ºi mai vorbesc sentimentelor.
Simone, fata care ieºise la suprafaþa biologicului cu sufletul
ei, care era în stare sã cugete ‹eu (una) exist în ciuda fãpturii
mele duale›, descoperea în jur o lume foarte frumoasã (Ah, que
c’est beau voir!), minunatã ºi aparent eternã, cãreia e gata sã
se dãruie total. Mai ales cã ajunsese ºi în stadiul sexuãrii. Însã
brusc are o senzaþie vertiginoasã: dar dacã pierd aceastã
conºtienþã de mine, cu „vocea” ei! M-aº transforma într-o iluzie
(„spumã”), iar sinele meu s-ar topi în neantul figurat o clipã de
acel Prinþ frumos. Neant înseamnã Antiunivers („mi se pãrea
cã întreg universul se prãbuºise”), gaura neagrã ºi fãrã glas a
morþii veºnice, îngheþate. S-a fãcut haz de versul lui Vlahuþã
„Nu de moarte mã cutremur, ci de veºnicia ei”, ºi iatã cã nu-i
deloc absurd.
„Dar nu – replicã autoarea, extrãgându-se din avatarul
sirenei ºi pãstrând identitatea copilei. Dumnezeu îmi fãgãduise
veºnicia (pozitivã – n. m.): niciodatã nu aveam sã încetez de-a
vedea, de-a auzi, de a-mi vorbi. Sfîrºit nu avea sã fie.” (ibid.)
Ceea ce seamãnã a apel la un deus ex machina, oferit de simpla
credinþã, transmisã probabil prin tradiþia familiei.
Pãrerea mea este cã un Dumnezeu mai actual nu promite
eternitatea, ci o asigurã într-un fel, în El, fiinþelor ºi lucrurilor.
Prin urmare, într-Adevãr, nu va fi nici o încetare, nici un sfârºit,
decât relativ la o anumitã «lume» (un anume nivel de realitate),
în raport cu pãrþi alienabile din noi ºi în legãturã cu ... religia.
Însã „a vedea, auzi, vorbi” rãmân problematice. Mai curând „a
simþi, (auto)percepe, înþelege” s-ar putea sã se perpetueze.

PRO

III. Aventura psiho-filozoficã precoce continuã astfel:
„Fusese numai un început: adeseori gândul acesta mã tulbura;
copii se nãºteau, îmi spuneam eu, dintr-un fiat divin; dar
împotriva oricãrui conformism religios, îngrãdeam capacitãþile
Celui Atotputernic. Aceastã prezenþã în mine care îmi afirma cã
exist nu depindea de nimeni, niciodatã nimic nu putea sã o
atingã, era cu neputinþã ca cineva, fie chiar ºi Dumnezeu, sã o
fi fabricat: el se mãrginise doar sã-i dea un înveliº. În spaþiul
supranatural zburau, nevãzute, impalpabile, miriade de mici
suflete care aºteptau sã se încarneze. Fusesem ºi eu unul dintre
ele ºi iatã cã uitasem totul: ele se vânzoleau mereu între cer ºi
pãmânt ºi apoi nu-ºi mai aminteau nimic. Îmi dãdeam seama
cu spaimã cã aceastã lipsã de memorie echivala cu neantul;
totul se petrecea ca ºi cum, înainte de a mã fi ivit în leagãnul
meu, n-aº fi existat de fel. Trebuia sã împlinesc acest gol: voi
prinde în zbor acele tainice flãcãri jucãuºe a cãror luminã iluzorie
nu lumina nimic, le voi face sã vadã cu ochii mei, voi destrãma
negurile, iar copiii care se vor naºte mâine îºi vor aminti... Mã
pierdeam pânã ce eram cuprinsã de ameþealã în asemenea
nãstruºnice visãri, strãduindu-mã zadarnic sã gãsesc o punte
între conºtiinþa mea ºi timp.” (pp. 493-494).
Însuºitã paradigma nemuririi, a vieþii fãrã de început, se
ivea fireºte întrebarea asupra începuturilor, mai exact a naºterii
copiilor umani. Simone ignorã (inconºtient?) rolul pãrinþilor ºi
limiteazã deliberat puterea divinã. Potrivit ei, aceasta se
manifestã doar ca decizie onticã („sã fie!”) ºi primã contribuþie
la morfozã (sã „dea un înveliº” sinelor individuale). Îºi
imagineazã, deci, sufletele prenatale – dupã ce le concepe
apofatic drept necreate, în autonomie faþã de Dumnezeu,
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invizibile, impalpabile, nenumãrate („miriade”, cu o figurã de
stil aplicatã îndeobºte îngerilor), imponderabil-volante (în
aºteptarea încarnãrii) – sub forma unor „tainice flãcãri jucãuºe”,
fiindcã ºi le apropiase afectiv declarând cã fusese una dintre
ele. Urmeazã însã din nou îndoiala. Lumina aceea captatã prin
joc infantil înãuntru putea fi iluzorie, sã nu corespundã la nimic
de Dincolo, cãci între „cer” ºi „pãmânt” se întindea o patã
neagrã sau se cãsca un înspãimântãtor gol de... memorie. Acesta
era neantul, domeniul nefiinþei! Contrazis de însuºi faptul
existenþei „mele” ºi în special de prezenþa în „mine” a ceva /
cineva care afirmã cã „exist”! ªi iatã ieºirea din aporie, tãierea
nodului gordian: un întreg program de acþiune, vizând
convertirea generaþiilor viitoare la viziunea ei, transparentizarea
acelui intermundiu, lecuirea amneziei (anamneza)... Cred cã
persoana maturã, nu puºtioaica, constatã vanitatea acelui
proiect, care ar fi presupus dilatarea timpului în funcþie de
conºtiinþã.
Tind sã împãrtãºesc exasperarea autoarei cu privire la
divorþul – dacã a existat mariaj – dintre conºtiinþã ºi timp. ªi
pentru mine timpul e mai degrabã Duºmanul; de aceea m-am
strãduit sã-l boicotez îndelung. Totuºi, totuºi. Nu cumva
„defecþiunea” consistã în felul cum interpretãm pe unul sau /
ºi pe cealaltã? Timpul este tratat astãzi ca un soi de a patra
„dimensiune” a spaþiului ºi mai nimeni nu-l mai raporteazã la
eternitate, care probabil este consideratã o categorie vetustã.
Ei bine, spaþiul „supranatural” ar trebui sã aibã mãcar 5
dimensiuni ºi un apendice „temporal”, un timp mai subtil, ce la
o adicã meritã numele eternitate. Naºterea se petrece – nu-i
aºa? – prin intrarea în timpul fizic ºi implicit uitarea /pãrãsirea/
celui meta-fizic. Dar oare aceastã uitare este totalã /pãrãsirea –
fãrã posibilitate de întoarcere/? Îndrãznesc sã cred, sper cã
nu. Deoarece timpul nostru sãgeatã îºi trãdeazã provenienþa
dintr-un arc-cotor, prin pãstrarea amintirii acestuia ca un cursor care sare din punct în punct pe linia lui ºi într-o zi va ajunge
vârf. Cursorul acesta sesizabil (nu nebuneºte unii strãmoºi ai
noºtri ne-au îndemnat „sã prindem clipa”) e prezentul .
Etalându-ºi douã „dimensiuni” – trecut-viitorul axial ºi prezentul nodal –, timpul se adreseazã la douã componente psihice
ale noastre: memorial-proiectivã ºi contemplativã. Întâiei nu-i
promite decât... efemerul, iar celeilalte îi lasã gustul... veºniciei.
Mã tem cã pânã acum intelectualii au echivalat conºtiinþa cu
prima (punând-o undeva prin minte) ºi cea de-a doua a fost
relegatã în inconºtient. Apoi s-a mai fãcut o greºealã. Nu s-a
observat structura contradictorie a celei dintâi, alcãtuirea ei
dintr-un eu ºi un non-eu (mine, alter-ego), ºi dispunerea între
ele ºi în adâncul lor – ca o parte comunã – a sinelui. Acesta,
altminteri nelocalizabil în noi, este adevãrata noastrã in-stanþã
ºi nu are nevoie sã-ºi aminteascã, fiindcã ea se ºtie, ºi anume
de aceeaºi esenþã cu Marele Sine. Luminã increatã, în sensul
de creatã întru ºi nu ne-creatã. Oricum, uitarea (ca ºi tãcerea)
pare a fi în raport cu eternitatea ºi divinã.
Din acest punct de vedere, mã despart de Simone de
Beauvoir dacã postula o diferenþã substanþialã între Dumnezeu
ºi „foetuºii celeºti”, dacã nu-i vedea mãcar legaþi „ombilical”
de El. ªi bãnuiesc cã, deºi îºi descoperise sinele („aceastã
prezenþã în mine care îmi afirma cã exist”), nu l-a noþionalizat
pânã la urmã, ci l-a confundat fie cu eul, fie cu moi. Poate cã
atunci când în limbajul sãu intervine direct soi, se întâmplã din
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IV. „Eu cel puþin mã smulsesem din beznã; dar în jurul meu
lucrurile rãmâneau cufundate în ea. Îmi plãceau basmele care
atribuiau unei andrele gânduri în formã de andrea, unui bufet
gânduri de lemn; dar acestea erau basme; obiectele cu inima
opacã zãceau pe pãmînt fãrã sã-ºi dea seama, fãrã sã poatã
ºopti: «exist». Am povestit cu alt prilej cum la Meyrignac mã
uitam prosteºte la o biatã hainã pãrãsitã pe spãtarul unui scaun.
Am încercat sã glãsuiesc în locul ei: «sunt o biatã hainã
ponositã». Dar mi-a fost cu neputinþã ºi m-a apucat groaza. În
veacurile apuse, în muþenia bunurilor lipsite de viaþã, îmi
presimþeam propria-mi absenþã: presimþeam, ocolit în chip
înºelãtor, adevãrul morþii mele.” (pp. 494-495).
Trecere de la introspecþie, înþelegere intimã a existenþei (în
accepþia curent atunci ºi chiar ºi azi) la cunoaºterea intuitivã a
obiectualitãþii, pe care eu am numit-o undeva, în sens strict,
realitate. Oare lucrurile au sine, pe care sã-l gândeascã ºi sã ºil exprime (sotto voce)? – aceasta e întrebarea. Pãrerea Simonei
de Beauvoir este cã nu; ºi am înclina sã-i dãm dreptate. Însã
Lupaºcu, pe urma cercetãtorilor din microfizicã, echivaleazã
(sau unificã) structura subatomicã cu psihismul ºi unii (de
exemplu, savanþii care lucreazã la megareactorul, acceleratorul
faustic de particule de la Geneva) cautã în aceea pe însuºi
Dumnezeu. Fãrã îndoialã, Dumnezeu se ascunde / manifestã ºi
acolo (deºi e absurd sã încerci sã-l „prinzi”). De asemenea,
este „clarã” legãtura cu bezna simbolizatã de gaura neagrã ºi,
de partea asta, a vieþii sufleteºti, cu trecutul (uitat), absenþa,
muþenia, moartea... Dar acolo – ºi aici în oasele noastre etc. –
se joacã un joc între materie ºi antimaterie, care nu pot sã se
anuleze reciproc ºi asta datoritã unei submaterii (inframaterii),
ce la o adicã meritã numele de informaþie, apoi pe acela de
energie, de numenal, de „în-sine”. O fi „opacitatea” lui
Dumnezeu, care are nevoie de „lumina” noastrã pentru a se
percepe?
Într-adevãr... Voi cita în continuare din memoriile Simonei,
comentând de astã datã printre rândurile ei:
„Ochii mei creau luminã; în vacanþã, mai ales, mã îmbãtam
cu descoperiri; din cînd în când, însã, mã rodea îndoiala: poate
cã în loc sã-mi înfãþiºez lumea, aºa cum era, prezenþa mea o
denatura. [Fizicienii domeniului nuclear ºtiu bine, de vreun
secol, cât de cronicã e aceastã perturbare.] Fireºte, nu-mi
închipuiam cã în timpul somnului meu [Dumnezeu o fi emanând
lucrurile, materia, realitatea stricto sensu în „somnul” Sãu?]
florile din salon plecau la bal [cu plantele e altceva: sunt fiinþe]
ºi nici cã între bibelourile din vitrinã se înfiripau idile [poate da,
între microparticulele lor]. Dar uneori bãnuiam cã peisajul
câmpenesc, atât de familiar, ar putea sã imite acele pãduri
fermecate [aici iar greºeºte, referindu-se la alt „regn”] care îºi
schimbã înfãþiºarea de îndatã ce un strãin pãtrunde în ele: la
fiecare pas îi apar noi miraje, se rãtãceºte, luminiºuri ºi desiºuri
îi ascund taina lor. [Ca sã aparã bioticul, poate Divinul „viseazã”;
regnurile vii, celelalte decât omul, reprezentând diverse forme
de „vis”, mai animate sau mai puþin animate. Apoi, El doreºte
sã fie lãsat sã se „odihneascã”, de aceea se apãrã... Atmosfera
pãdurii animate îmi aminteºte de Buzzati.] Pititã dupã un copac,
încercam zadarnic sã surprind singurãtatea [singularitatea!]
din marginea [mai exact, din adâncul, miezul] pãdurii. [Dar e
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minunat sã accepþi aceastã sustragere sacrã!] (p.495).
Exasperatã, Simone de Beauvoir declarã ceva mai jos cã se
abandoneazã cunoaºterii confecþionate pentru ea de „cei mari”.
Maturizare? Urmeazã nãpustirea în cãrþi. Mot-à-mot: „Cei mari
îmi garantaserã lumea ºi numai rareori încercam sã pãtrund în
ea fãrã ajutorul lor. Preferam sã-i urmez în universurile imaginare
pe care le ticluiserã pentru mine.” (ibid.). Ceea ce este un exces
de modestie. Nu fãcuse totul pânã atunci ca sã realizeze o
strãpungere personalã a Realitãþii?
V. Dar trebuie sã pun punct galopului meu lecturisticinterpretativ. Fãrã sã mã aplaud, fiindcã, în fond, n-am fãcut
decât sã-mi reiau o meteahnã din adolescenþã, când din lipsã
de inventivitate mã dedam la comentarii de cãrþi, fragmente
etc. Astãzi însã, cu mijloace (ale neputinþei) superioare, sunt în
stare sã adaug nuanþe, sã stabilesc mai multe legãturi în câmpul
culturii ºi chiar sã evadez din textul ce se scrie pe marginea
paginilor de referinþã în reverii, rãtãciri, aventuri personale. Care
uneori se redacteazã paralel ori prin întreruperea celeilalte
activitãþi, cu o altã mânã, parcã, sau altã emisferã. Astfel, în
cazul de faþã, glosarea mea a fost însoþitã ºi din când în când
volatilizatã de un fel de „revelaþie” ce se consemna în Jurnal...
Pe de altã parte, cum ar putea sã-mi scape unitatea de
preocupãri dintr-un timp dat? Ceva coalizeazã mereu
impulsurile ºi semnificaþiile înãuntrul nostru. Post factum, se
ilumineazã mobilurile. Oare de ce am cãzut peste aceste file
memorialistice ale Simonei de Beauvoir, pe care nu le mai
citisem, despre care habar n-aveam cã existã? (Ba, cum de mã
îndreptasem, într-o clipã de plictisealã, spre bibliotecã ºi
apucasem automat tocmai volumul cu pricina ºi, rãsfoindu-l,
mã oprisem la o autoare ce nu-mi inspirase niciodatã mare
simpatie?) Paºi ai hazardului înlãnþuindu-se! Mã ocupasem
câteva zile de îngeri, în posibila lor relaþie cu sufletele. ªi iatã,
pupilele mele obosite cãutau o scamã, un noriºor de care sã se
agaþe. Poate era acesta: „împotriva morþii mã apãra credinþa;
închideam ochii ºi, într-o strãfulgerare, mâinile îngerilor, albe
ca zãpada, mã ridicau la cer.” (Aproximativ, debutul fragmentului
– vezi p. 493, s. m.) Însã au trecut mai departe, distrate, ºi
ecranul minþii abia acum mi le afiºeazã!
În fine, îmi dau seama cã a fost nevoie de aceastã ciudatã
adâncire într-o anume urmã textualã spre a-mi aminti ce ºtiam
despre scriitoare ºi a-i imagina traseul. Ca o acoladã, mã gândesc
la întâlnirea ºi convieþuirea ei cu Jean-Paul Sartre. Cuplu sorit
sã se alcãtuiascã, predestinat? Dupã câte înþeleg, ea ºi-a început
experienþa intelectualã prin a-ºi descoperi vocaþia filozoficã,
iar el – potrivit confesiunilor din Les Mots – pe aceea scriitoriceascã. Apoi, dumneaei a evoluat mai mult cãtre literaturã,
dumnealui mai degrabã în filozofie – asta indiferent de
cantitatea producþiilor lor în cele douã forme de manifestare.
Sigur el a umbrit-o în ultimul domeniu, ºi cu concursul
sentimentului de inferioritate indus ºi „cultivat” femeii în general, nu de azi-de ieri. Istoria culturalã a omenirii nu a reþinut
nici o mare „filozoafã” (termenul sunã prost, dar pare justificat,
moral-lingvistic, sã i se ºteargã ghilimelele); cea spiritualã –
nici o întemeietoare de religie. Deºi, probabil, femeia intuieºte
mai repede Sinele – în orice caz, este mai pregãtitã decât
bãrbatul sã primeascã Revelaþia. (Fecioara nãscând pe Iisus!
Sophia!)
Ca sã nu ne pierdem ´virtutea‘ sau ´virginitatea‘
discernãmântului, putem pleda cel puþin pentru demnitatea
femininã a filozofiei.
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pur automatism popular, care îl ia drept reflexiv al eului. În fine,
regret cã nu accepta reiterarea încarnãrii (reîncarnarea), ce i-ar
fi dat o cheie pentru misterul morþii ºi un fir de legãturã între
„sufletele” aflate în stare ante natum ºi respectiv post mortem.
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Costinela Rolea

„ALESSANDRO BARICCO ªI MITUL
SOLITUDINII”
Novecento este, fãrã doar ºi poate, un romanparabolã*, o încântãtoare operã de artã scrisã pentru un
regizor - Gabriele Vacis - ºi pentru un actor - Eugenio
Allegri - dupã cum afirmã însuºi Alessandro Baricco. Însã,
mai mult de atât, monologul este o piesã de rezistenþã a
literaturii contemporane, un concert solo pentru pian ale
cãrui acorduri se fac simþite de la prima pânã la ultima
paginã. Notele sale ne vrãjesc la fel cum o face ºi muzica
divinã interpretatã de Danny Boodmann T.D. Lemon
Novecento pe tot parcursul operei, ca un zeu care
reinventeazã muzica ºi rearanjeazã lumea dupã propriile
principii. Paradoxal, alternând alertul cu stagnarea ºi
hipnotizând pânã la pierderea cunoºtinþei ontologice,
Novecento face parte din rândul capodoperelor literaturii
universale care definesc o operã ºi un autor care nu se
sfieºte sã afirme caracterul simbiotic al scrierii ca „un
text care oscileazã între o adevãratã montare scenicã ºi
o poveste de citit cu voce tare. Nu cred cã existã vreun
nume, pentru texte de genul acesta.”1. Inutil de a mai
adãuga faptul cã ecranizarea acestui monolog – La
leggenda del pianista sull¢Oceano2 – a cunoscut un
succes foarte mare de vreme ce respectã, punctual,
trãsãturile piesei doar mici detalii fiind modificate pentru
a permite transpunerea operei pe peliculã sub îndrumarea
regizorului Giuseppe Tornatore.
Ceea ce uimeºte poate este stilul monologului, oralitatea acestuia fiind de o cãutatã fineþe, o asociere a tonului
molcom dar ferm ºi pe alocuri chiar alert cu frazele lichide,
discursul curgãtor asociat cu o naturaleþe a firului epic
redat de tehnica fluxului memoriei. Am putea da „vina”
pe fluiditatea sonorã a limbii italiene ºi pe muzicalitatea
înnãscutã a acesteia însã trebuie menþionat faptul cã
nici traducerea în limba românã nu e prea departe de
original în ceea ce priveºte armonia sonorã a textului.
Se cuvine poate sã menþionãm cã acþiunea în sine e
aproape nulã, întreaga „întâmplare” putând fi rezumatã
în doar câteva cuvinte ºi reducându-se la ºase nuclee
epice de foarte micã întindere ºi un sfârºit incert, situat
la limita dintre ilar, tragic ºi incredibil. Aceste episoade ar
putea fi rezumate dupã cum urmeazã:
1. gãsirea unui copil în sala de bal a vaporului, pe
pian ºi adoptarea lui de unul dintre marinari
2. alegerea numelui copilului – Danny Boodmann T.D.
Lemon Novecento
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* Alessandro Baricco, Novecento.Un monologo, Milano,
Universale Economica, Feltrinelli, 2006.
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3. „debutul” muzical
4. „dansul” cu Oceanul
5. duelul cu Jelly Roll Morton
6. tentativa de pãrãsire a vasului
Una dintre primele imagini prezente în text este aceea
a Americii ca personificare a idealului sau, mai bine-zis,
a destinului. Acest continent apare descris ca fiind fãcut,
creat, prefabricat ca rod a strãdaniilor unei entitãþi
creatoare colective sau, dimpotrivã, individuale. Aceasta
este o viziune miticã a Americii fabricatã de europeni ca
tãrâm al fãgãduinþei, þara tuturor posibilitãþilor, biblica þarã
a Canaanului unde lucrurile ce odatã puteau fi doar intuite,
gândite, imaginate devin realitate absolutã. Ea este numitã
dealtfel nu Statele Unite ale Americii ci simplu: America,
strigãtul emigraþilor la vederea acestui continent având
rezonanþele lui „Evrika!”. Totodatã America este un tãrâm
promis la care cei vrednici acced la un moment dat, dacã
sunt hãrãziþi pentru asta de vreme ce ea simbolizeazã
viitorul, destinul, dupã cum afirmã Novecento însuºi: „În
ochii oamenilor se vede ceea ce vor vedea (s.n., C.R.),
nu ceea ce au vãzut. Aºa, spunea, ceea ce vor vedea”3,
vorbindu-se in termeni cât se poate de clari de
predestinare.
O altã frazã–cheie apare la începutul piesei desemnând, încercând o definire a unui termen frecvent în
operã, cu valoare de laitmotiv: „Când nu ºtii ce e, atunci
e jazz.”4 Jazz-ul poate fi perceput aici nu ca simplu gen
muzical ci mai degrabã ca simbolizare a unei situaþii
generale, poate chiar a unei experienþe de viaþã, de unde
ideea de trãire în necunoºtinþã de cauzã, „dupã ureche”,
dupã instinct aºa cum face naratorul, de pildã.
Ecouri ale acvaticului din Ocean mare se regãsesc ºi
aici prin apariþia aceluiaºi personaj–decor: Oceanul ca
reprezentare a universului, posedând o imensã forþã de
distrugere dar ºi ca metaforã a vieþii, a unei puteri aflate
mai presus de raþional. Explicaþia naratorului e aparent
simplã: „Cântam pentru cã Oceanul e mare, provoacã
fricã, cântam pentru ca oamenii sã nu simtã trecerea
timpului, ºi ca sã uite unde erau, ºi cine erau. Cântam
pentru a-i face sã danseze, pentru cã dacã dansezi nu
poþi muri ºi te simþi Dumnezeu.”5 Însã ea implicã o
profundã filosofie: acel ceva de care oamenii trebuie sã
uite nu este altceva decât însãºi viaþa, destinul, poate
chiar moartea, efemeritatea, condiþia ontologicã decãzutã,
Oceanul manifestându-se ca întrupare a forþei
necruþãtoare a sacralitãþii. Pe de altã parte secvenþa
dansului e perceputã ca evadare, triºare, dacã vreþi, a
morþii este o practicã proprie pãgânilor, epocii precreºtine

39

eseu

eseu

40

„acolo sus” nu e altceva decât încercarea de eternizare:
„Nu sunt nebun, frate. Nu suntem nebuni când gãsim
modalitatea de a ne salva. Suntem abili ca ºi animalele
încolþite. Nebunia nu are nimic a face cu asta. Aceasta e
genialitate. E geometrie. Perfecþiune. Dorinþele îmi sfâºiau
sufletul. Le puteam trãi, dar nu am reuºit. ªi atunci le-am
fermecat.”7
Onomastica eroului este explicatã mai ales în mãsura
în care aceasta este o predestinare a vieþii sale. Într-o
analizã metodicã vom observa cã Danny Boodmann este
prenumele preluat de la marinarul care l-a gãsit în cutia
de carton din salonul de dans de la clasa întâi aºezat pe
pianul cu coardã, de unde presupunerea cã a fost
abandonat de pãrinþii emigranþi. Cu toate acestea ceea
ce i-a uimit pe membri echipajului care l-au gãsit a fost
caracterul sãu de copil liniºtit, calm, care nu plânge ci
doar stã în pace cu ochii deschiºi – semn cã acesta îºi
acceptase destinul. Absenþa lacrimilor e sinonimã cu
absenþa durerii ºi cu o calmã conformare cu noul destin.
T.D. Limmoni în schimb sunt iniþialele care erau înscrise
pe cutia-leagãn de presupuºii pãrinþi, care intre timp a
fost americanizat – pentru cã vasul tot face ruta EuropaAmerica – devenind T.D. Lemon. Destul de comicã este
presupoziþia lui Danny Boodmann care credea cã cele
douã iniþiale însemnau Thanks Danny. În fine, Novecento
a fost ales de acelaºi marinar de culoare care a dorit sã
adauge numelui o particulã sonorã care are ºi o certã
semnificaþie având în vedere cã acest copil a fost gãsit
în prima zi a secolului al XX-lea, adicã în anul 1900.
Numele personajului – Danny Boodmann T.D. Lemon
Novecento – este pânã la urmã, un simbol al pluralitãþii
personalitãþilor, o entitate plurivocã manifestatã însã prin
unicitate, originalitate. Deja din acest punct se poate vorbi
de solitudinea ca stare de fapt, acea singurãtate întru
singularitate, condiþia sa de om „altfel” fiind cea care îl
separã ontologic de restul lumii. Relaþiile lui cu umanitatea
sunt ca ºi inexistente doar prietenia cu trompetistul Tim
Tooney aducându-l mai aproape de proverbialul tipar al
normalitãþii. Singura companie, eternã ºi fidelã, este aceea
a muzicii alãturi de care descoperã stãri ontologice ºi
reuºeºte sã cãlãtoreascã în spaþii dintre cele mai diverse.
Dealtfel muzica pe care Novecento o cântã e una a
sferelor, neinventatã încã, creatoare ºi generatoare de
illo tempore, efervescentã ºi solubilã, diafanã, ea dispare,
se evaporã de îndatã ce ultima notã a fost cântatã.
Expresie a personalitãþii pianistului producþia sonorã a
acestuia e încântãtoare, vrãjitã, simbolicã, ritualicã, cu
valenþe apotropaice, fermecãtoare, ea captiveazã spiritul
spectatorului lãsându-l fãrã cuvinte ºi reamintindu-i toate
sentimentele ºi valorile umane fiind, în cele din urmã,
chintesenþa materiei sensibile. Muzica pe care Novecento
o creeazã e armonie supremã conjugatã cu virtuozitate,
el vrãjeºte ºi îmblânzeºte natura întocmai cum sirenele
îi vrãjeau în mitologie pe marinari cu dulceaþa cântecului
lor.
Semnificativã în acest sens e scena furtunii de pe
Ocean care surprinde caracterul cameleonic al lui
Novecento ºi transformarea sa totalã într-un om al mãrii,
prinþ al apelor în care se intuieºte firea sa instinctualã,
pasionalã de vreme ce balansul oceanului îi intrã în sânge,
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care duce cu gândul la misterele dionisiace ºi la dansurile
ritualice care culminau cu identificarea cu zeul. Acest
ocean este dealtfel „imaginea indistincþiei primordiale, a
nedeterminãrii principiale”6ce identificã apa ca origine dar
ºi ca destinaþie finalã a vieþii. Aici însã marea întindere
de apã poate fi lesne perceputã ca barierã ontologicã, ea
izoleazã microcosmosul de macrocosm, în el se dizolvã
umorile mundanului, el „sterilizeazã” ºi purificã ceea ce
vine de pe uscat: adicã sentimente, experienþe, reprezentãri. Ceea ce e însã de reþinut e menþinerea ideii de dualitate
acvaticã: pe de o parte Marea ca substitut al mamei, iar
pe de altã parte Oceanul ca surogat al tatãlui, Novecento
fiind practic adoptat de stihii, de elementul primordial al
universului.
Legat de izomorfismele acvaticului este ºi vaporul ca
simbol al femininului aflat, iatã, în completarea oceanului
viril, dar ºi ca reprezentare a vieþii. Baricco reprezintã
vasul ca un oraº plutitor, o lume în miniaturã, microcosmos ºi totodatã spaþiu de evadare conjugându-se cu ideile
lui Jean Chevalier ºi Alain Gheerbrant referitoare la
definirea corabiei ca matrice femininã, purtãtoare de viaþã.
Nu întâmplãtor vasul se numeºte Virginian – simbol al
unei lumi abia create, un spaþiu în care mojiciile ºi
germenii rãului nu au apãrut încã, un Paradis care nu a
decãzut. De altfel e lesne de observat ca pe aceastã
corabie nu se întâmplã lucruri cu conotaþii negative: nu
au loc crime, furturi, nu se comit acte reprobabile, nu se
dispreþuiesc oamenii deºi germenii distincþiei de clasã
sunt deja inoculaþi. Acesta ar putea fi însã explicatã prin
contactul vaporului cu lumea – porturile apar ca spaþii de
tranziþie între apã ºi uscat care cu siguranþã sunt contaminate cu prejudecãþi.
Astfel avem de-a face cu un vapor de tip insulã
plutitoare, spaþiul paradisiac, evadând în non-timp, în care
armonia dintre indivizi e palpabilã – spre deosebire de
nava Alliance din Ocean Mare care era spaþiu malefic,
gazdã a comportamentelor canibale. În fapt Novecento
este Virginian, el este însuºi sufletul navei identificânduse cu anima acesteia tocmai pentru cã nu a fost pervertit
la mundan, el s-a nãscut pe Virginian, nu a coborât
niciodatã de pe puntea sa ºi nu e contaminat de profan.
Spre deosebire de Adam Brant, supravieþuitorul lui Alliance, Novecento e un iniþiat, scutit însã de trauma
tragediei. Acest personaj pare sã fie conºtient de limitele
care îi circumscriu existenþa ºi pe care nu le doreºte
transgresate pentru a nu tenta soarta.
Mai mult de atât, aceastã lume limitatã, acest microcosmos, devine pentru pianist nucleu al întregului univers,
ca o concentrare a esenþelor, pars per toto, reducerea la
unu a infinitãþii manifestãrilor ontologice ale umanului.
Pentru el Virginian este un spaþiu paradisiac, din care nu
vrea sã evadeze tocmai pentru cã îi oferã tot ceea ce are
nevoie fãrã a-i cere în schimb decât fidelitate. In extenso
putem privi vieþuirea lui Novecento pe vapor ca un
regressus ad uterum, mai ales dacã þinem cont de
simbolistica maternã a corabiei. Refuzul de pãrãsire al
vasului e pânã la urmã similar cu refuzul de a se naºte al
lui Fãt-Frumos din Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de
moarte. A coborî de pe vapor echivaleazã cu descinderea
în profan, în efemer, în lumea cu dor, pe când rãmânerea
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elementarul ºi umanul armonizându-se deci.
Ceea ce reprezintã însã un adevãrat paradox e faptul
cã, din punct de vedere teoretic, Novecento nu existã,
numele lui nefiind înregistrat în nici o condicã a evidenþei
populaþiei. Pentru lume, pentru civilizaþia terestrã,
Novecento rãmâne doar un mit, o poveste interesantã,
un supra-om de vreme ce el nu se supune legilor umane:
„Pentru a fi mai exacþi, Novecento nici mãcar nu exista,
pentru lume: nu era nici un oraº, parohie, spital,
închisoare, echipã de baseball care sã fi scris undeva
numele sãu. Nu avea patrie, nu avea zi de naºtere, nu
avea familie. Avea opt ani: dar oficial nu se nãscuse
niciodatã.”8
ªi totuºi existã ceva care duce numele lui Novecento
dincolo de întinderea aparent nemãrginitã a Oceanului:
muzica. Aceastã producþie internã a personajului este
marca sa înregistratã, elementul definitor în funcþie de
care existenþa lui se poate stabili. Pianul este pentru erou
o consolare – a fost abandonat pe un pian ºi tot prin
intermediul acestuia a reuºit sã exorcizeze durerea
pierderii lui Danny Boodmann – o regãsire a liniºtii originare
între cele douã entitãþi creându-se o legãturã foarte
strânsã, de interdependenþã: „Nu era una din acele
persoane despre care te întrebi dacã e cumva fericit. El
era Novecento ºi gata. Nu îþi venea în minte sã te gândeºti
dacã avea ceva legãturã cu fericirea, sau cu durerea.
Pãrea a fi departe de toate astea, pãrea de neatins. El ºi
muzica sa: restul nu mai conta.”9
Mai mult de atât, dacã privim Oceanul ca instanþã
negativã putem spune cã muzica e aceea care îmblânzeºte aceste furii ale naturii, valsul cu oceanul ºi „conducerea” pianului prin muzicã reprezentând rearmonizarea
cu natura:
„Acum nimeni nu e obligat sã creadã, iar eu,
ca sã fiu sincer, n-aº crede niciodatã dacã mi-ar
povesti cineva, dar adevãrul adevãrat e cã acel
pian începu sã alunece, pe lemnul sãlii de bal, ºi
noi în urma lui, cu Novecento care cânta, ºi nu-ºi
dezlipea privirea de pe clape, pãrând altundeva,
iar pianul urmãrea undele ºi se ducea ºi se întorcea,
ºi se rotea în jurul lui însuºi, se îndrepta spre
fereastrã, ºi când era ajuns la un fir de pãr depãrtare
se oprea ºi aluneca cu dulceaþã înapoi, spun, pãrea
cã marea îl leagãnã, iar eu nu înþelegeam nimic,
ºi Novecento cânta, nu înceta o clipã, ºi era clar,
nu cânta pur ºi simplu, ci el îl ghida, pe acel pian,
aþi înþeles?, cu clapele, cu notele, nu ºtiu, el îl
ghida unde vroia, era absurd dar aºa era. ªi în
timp ce ne învârteam printre mese, aproape
atingând lampadare ºi fotolii, eu înþelesei cã în
acel moment, ceea ce fãceam, ceea ce fãceam
cu adevãrat, era sã dansãm cu Oceanul, noi ºi el,
balerini nebuni, ºi perfecþi, strânºi într-un vals
tulburãtor, pe auritul parchet al nopþii.”10
Însã lucrul interesant despre muzicã este acela cã
Novecento reuºeºte sã facã din aceasta apanajul cãlãtoriei imaginare el „vizitând” mental þãri pe care nu le-a
vãzut niciodatã, intuind (s.n., C.R.) realitatea, percepând-o conform exigenþelor sale ontologice. El recompune
lumea, universul, observã pãrþile ºi recreeazã întregul
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întocmai ca într-un mare puzzle fiind un maestru al
observaþiei, analizei ºi catalogãrii:
„Puteai crede ca e nebun. Dar nu era aºa
simplu. Când cineva îþi povesteºte cu absolutã
exacteþe ce miros e în Bertham Street, vara, când
numai ce s-a oprit ploaia, nu poþi gândi cã e nebun
din stupidul motiv cã în Bertham Street, el n-a fost
niciodatã. În ochii vreunuia, în vorbele cuiva, el,
acel aer, l-a respirat cu adevãrat. Lumea, mãcar,
n-o vãzuse niciodatã. Dar erau douãzeci ºi ºapte
de ani de când lumea trecea pe nava aceea: ºi
erau douãzeci ºi ºapte de ani de când el, pe acea
navã, o spiona. ªi îi fura sufletul.
În lucrul ãsta era un geniu, nimic de spus. ªtia
sã asculte. ªi ºtia sã citeascã. Nu cãrþile, la acelea
sunt buni toþi, ci ºtia sã citeascã oamenii. Semnele
pe care lumea ºi le poartã cu ei: locuri, zgomote,
mirosuri, pãmântul lor, povestea lor... Totul scris,
cu ei. El citea, ºi cu grijã infinitã, cataloga, sistema,
ordona... în fiecare zi adãuga o bucãþicã la acea
hartã imensã care se desena în capul lui, imensã,
harta lumii, a lumii întregi, de la un capãt la altul,
oraºe enorme ºi colþuri de bar, râuri lungi, bãltoace,
avioane, lei, o hartã minunatã.”11
Novecento e deci o instanþã a divinului, sau cel puþin
reuºeºte sã se instituie acesteia prin harul sãu de a
pãtrunde misterele ºi minunile lumii chiar din mijlocul
Oceanului. Pianistul îºi compune amintiri ale unor clipe
netrãite de el niciodatã însã prezente în inconºtientul
colectiv. El manevreazã, cerceteazã, cere mãrturisiri ºi
descrieri tocmai pentru a recompune acest pãmânt edenic
lipsindu-l totuºi de brutalitate, cruzime ºi violenþã,
nefericire, tristeþe ºi lacrimi.
Tocmai de aceea propunerea lui Tim Tooney de a
pãrãsi vaporul ºi de a merge pe uscat sã cunoascã o altã
lume îi pare atât de abstractã lui Novecento care cunoaºte
deja aceastã lume în forma ºi reprezentarea ei idealã.
Cu atât mai mult, tentaþia afirmãrii ºi a câºtigului bãnesc
nu au nici o însemnãtate pentru erou de vreme ce el nu e
contaminat de macularea terestrã, pentru el banii, faima,
celebritatea nu au nici o valoare, diferenþa ontologicã dintre
lume ºi Novecento fiind aceea cã cel din urmã reprezintã
starea paradisiacã, el e un Adam încã neexilat din grãdina
Paradisului, nefiind tentat de mundan, nepãrãsindu-ºi
cuibul, microcosmosul, universul propriu pentru a fi
circumscris într-o lume a constrângerilor ºi a dependenþei.
De aici solitudinea personajului, detaºat de terestru ca
simbol al non-valorii, al maculãrii existenþiale ºi morale,
al diferenþei de clasã ºi al privaþiunilor de tot felul. Singurãtatea îi aduce lui Novecento libertatea, el ajunge sã
perceapã Oceanul nu ca pe un factor constrângãtor ci ca
pe o prelungire a stãrii paradisiace, zonã-tampon între
lumea purã, guvernatã de muzicã ºi armonie ºi cea impurã
marcatã de vicii ºi necesitãþi.
Novecento este, dupã cum îl defineºte Jelly Roll
Morton – inventatorul jazz-ului care îl provoacã pe erou
la duel pentru a-ºi câºtiga titlul de cel mai bun pianist al
lumii – „[...] cel care cântã numai dacã are Oceanul sub
fund.”12 Expresie a unei realitãþi ontologice, muzica lui
Novecento relateazã evenimente, stãri, situaþii, emoþii;
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ºi ai limitei ce nu mai pot fi abolite de Ocean de vreme ce
vasul nu mai debarcã. Supravieþuirea artistului se face
prin intermediul aceleiaºi instanþe imaginative: „Fãceam
recurs la fantezie, ºi la amintiri, e tot ceea ce îþi rãmâne
de fãcut, câteodatã, pentru a te salva, nu mai e nimic
altceva. Un truc de oameni sãraci, dar care funcþioneazã
întotdeauna”16 ca modalitate de reîntoarcere în illo tempore, în amintire, la timpul absolut, necorupt. Sfârºitul
piesei e ambiguu: nu se ºtie dacã Novecento a coborât
sau nu de pe vas pentru a se salva de la moarte sau a
preferat sã fie dinamitat împreunã cu el – ca un fel de
redefinire a eroului din cel care sta cu fundul pe Ocean la
cel care are dinamitã sub fund – însã cel mai probabil nu
a fãcut-o.
Aceastã operã poate fi perceputã sub aspectul a douã
grile interpretative: pe de o parte aceasta poate fi o simplã
povestire fantasticã despre un pianist, un vapor ºi destinul
lor tragic sau, pe de altã parte, poate fi privitã ca o imensã
metaforã: Oceanul ca existenþã, pianistul ca entitate
singularã autoconservativã sau ca artist creator de expresii
unice, inspirându-se dintr-o realitate finitã dar cu atât mai
dispusã la fluctuaþii ºi posibilitãþi combinatorice, vaporul
ca reprezentare a Sinelui ºi a limitelor existenþiale – a
lumii, în definitiv.
Urmând a doua grilã de lecturã e lesne de observat
faptul cã aceastã autoexilare a eroului e una voitã ºi
echivaleazã cu salvarea din faþa maculãrii, cu mântuirea
tocmai pentru cã finitudinea unei lumi presupune o
posibilitate mult mai ridicatã de a fi controlatã, cunoscutã,
pãtrunsã în cele mai mici ºi intime detalii, ea poate fi
armonizatã pe când o lume prea mare scapã de sub
controlul creator. Nefericirile personajului sunt, dupã cum
o mãrturiseºte el însuºi, exorcizate prin reducerea la unu
a dorinþelor, concentrarea într-o singurã unitate a tentaþiilor
oferite de lume ºi a infinitãþilor de reprezentãri la eida de
care vorbea Platon:
„ªi una câte una le-am lãsat în urma mea.
Geometrie. O lucrãturã perfectã. Pe toate femeile
lumii le-am vrãjit cântând o noapte întreagã pentru
o femeie, una, [...]. Tatãl care nu voi fi niciodatã lam vrãjit privind un copil muribund, zile întregi,
aºezat lângã el [...]. Pãmântul care era pãmântul
meu, din vreo parte a lumii, l-am vrãjit auzind un
om care venea din nord cântând [...]. Prietenii pe
care mi i-am dorit i-am vrãjit cântând pentru tine ºi
cu tine în acea searã. [...] Am spus adio uimirii
când am vãzut imensele iceberguri ale Mãrii
Nordului prãbuºindu-se învinse de cãldurã, am
spus adio minunilor când am vãzut râzând oameni
pe care rãzboiul îi fãcuse bucãþi, am spus adio
mâniei când am vãzut aceastã navã umplutã cu
dinamitã, am spus adio muzicii, muzicii mele, în
ziua în care am reuºit sã o cânt pe toatã într-o
singurã notã,de o clipã, ºi am spus adio bucuriei,
vrãjind-o, când te-am vãzut intrând aici.”17
Tocmai de aici posibilitatea de reducere a vaporului la
valoarea de chintesenþã a lumii, variantã restrânsã,
monadicã a unei reprezentãri urieºeºti. Novecento e, fãrã
doar ºi poate, un mare însingurat, el se retrage în sine
însuºi pentru a percepe lumea eidelor. El e un geniu în
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ea înglobeazã toate muzicile pãmântului fiind o sumã
perfectã a tuturor expresiilor armonioase ale lumii.
Cât despre pãrãsirea vasului ºi descinderea pe pãmânt,
hotãrârea e luatã de erou sub imperiul unei dorinþe de
neînþeles: aceea de a putea privi marea (s.n., C.R.), de
a schimba perspectiva, de a-ºi obiectiva punctul de
vedere, de a experimenta imensitatea vieþii ºi de a ieºi
din subiectivism: „ Danny Boodmann T.D. Lemon
Novecento ar fi coborât de pe Virginian, în portul New
York, într-o zi din februarie. Dupã treizeci ºi doi de ani
petrecuþi pe mare, ar fi coborât pe pãmânt, pentru a vedea
marea.”13 Însã descinderea nu are loc propriu-zis decât
parþial fapt ce îi furnizeazã o idee asupra modului în care
doreºte trãirea destinului sãu: „Acum ºtiu cã în acea zi
Novecento decisese sã se aºeze în faþa clapelor albe ºi
negre ale vieþii sale ºi sã începe sã cânte o muzicã
absurdã ºi genialã, complicatã dar frumoasã, cea mai
mãreaþã dintre toate. ªi cã pe acea muzicã ar fi dansat
ceea ce rãmânea din anii sãi. ªi cã niciodatã nu ar mai fi
fost nefericit.”14 Însã revelaþia de proporþii apocaliptice
pe care Novecento o dobândeºte e aceea a imensitãþii
lumii, aceastã lume îngrozitor de mare, prea mare pentru
a putea fi stãpânitã de om ºi existenþa unei infinitãþi de
posibilitãþi combinatorice care vor avea ca ultimã
consecinþã spargerea armoniei, eºuarea muzicii din cauza
existenþei prea multor variabile. La acest pian imens care
e lumea doar Dumnezeu poate cânta ºi crea, concluzioneazã eroul ca un Lucifer rãsturnat, conºtient de
monstruozitatea acestei lumi ºi de limitele care se impun
individului ca parte integrantã a unui colos ontologic.
Coborârea în lume este refuzatã sub imperiul salvãrii
de nefericire ºi a pãstrãrii harului creator. Novecento
preferã finitudinea clapelor pianului sãu, în interpretarea
cãruia îºi gãseºte libertatea decât asumarea infinitãþii
terestrului. El nu doreºte transgresarea limitelor ci, fiind
pe punctul de a le încãlca, îºi dã seama cã astfel se
declanºeazã tragedia ºi alege sã se retragã în micul sãu
spaþiu în care se simte liber decât sã cuteze a cãuta
libertatea într-un univers prea mare pentru el:
„Eu sunt nãscut pe nava asta. ªi aici lumea
trecea, dar odatã la douã mii de persoane. ªi
dorinþe erau ºi aici, dar nu mai multe decât se
puteau aduna între o prorã ºi o pupã. Îþi cântai
fericirea, pe o claviaturã care nu era infinitã. Eu
aºa am învãþat. Pãmântul, acela e un vapor prea
mare pentru mine. E o cãlãtorie prea lungã. E o
femeie prea frumoasã. E un parfum prea puternic.
E o muzicã pe care nu ºtiu sã o cânt. Iertaþi-mã.
Dar eu nu voi coborî. Lãsaþi-mã sã mã întorc. Vã
rog.”15
Însã în ciuda apariþiei rãzboiului ca factor degradator
ce ia în stãpânire vaporul, Novecento refuzã coborârea
în mundan preferând sã rãmânã la bord ca întrupare a
sufletului corabiei. Grotescul conflictelor armate este clar
rãsfrânt asupra lucrurilor care, multe dintre ele, se
dovedesc inutile ºi vorbim aici în primul rând de artã, de
ruperea armoniei ºi de distrugerea acesteia prin violenþã.
Relicvã a unor timpuri odinioarã glorioase, Novecento ºi
Virginian rãmân ancoraþi la þãrm, bântuiþi, jefuiþi de
strãlucirea devenitã acum istorie, prizonieri ai decrepitului
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materie de ontologie: îºi reprezintã lumea dupã modelul
lumilor cereºti, o sanctificã ºi o purificã de tot ceea ce
poate fi negativ ca un Isus generator de muzicã, de
armonie cu valenþe apotropaice. Singurãtatea îi pare lui
Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento cea mai bunã
lume cu putinþã în care poate fi el însuºi, în care se poate
apropia de valorile esenþiale ale lumii ºi în care poate
crea fãrã opreliºti profitând la maximum de libertatea sa.
Asumarea spaþiului finit al corabiei îi conferã spaþiul ontognoseologic de care are nevoie pentru a re-crea universul.
De aceea el nu râvneºte la înstãpânirea macrocosmosului
care, automat, i-ar circumscrie existenþa într-o serie de
limite de depãºit ºtirbindu-i independenþa.
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1
Alessandro Baricco, Novecento. Un monologo, Milano,
Universale Economica Feltrinelli, 2006, p. 7.
2
Povestea pianistului de pe ocean, t.n...
3
Ibidem, p. 12, t.n., „Negli occhi della gente si vede quello
che vedranno, non quello che hanno visto. Cosi diceva: quello
che vedranno.”
4
Ibidem, p. 13, t.n.: „Quando non sai cos‘e, allora e jazz.”
5
Ibidem, p. 13, t.n.: „Suonavamo perche l‘Oceano e
grande, e fa paura suonavamo perche la gente non sentisse
passare il tempo, e si dimenticasse dov‘era, a chi era.
Suonavamo per farli ballare perche se balli non puoi morire,
e ti senti Dio.”
6
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicþionar de
simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori,
numere, vol.2 E-O, Bucureºti, Editura Artemis, 1993, p. 361.
7
Alessandro Baricco, Novecento. Un monologo, ed. cit,
p.58, t.n.: „Non sono pazzo, fratello. Non siamo pazzi quando
troviamo il sistema per salvarci Siamo astuti come animali
affamati. Non c’entra la pazzia. È genio, quello. È geometria.
Perfezione. I desideri stavano strappandomi l’anima. Potevo
viverli, ma non ci son riuscito. Allora li ho incantati.”
8
Ibidem, p. 22, t.n.: „A voler essere precisi, Novecento
non esisteva nemmeno, per il mondo: non c’era città,
parrocchia, ospedale, galera, squadra di baseball che avesse
scritto da qualche parte il suo nome. Non aveva patria, non
aveva data di nascita, non aveva famiglia. Aveva otto anni:
ma ufficialmente non era mai nato.”
9
Ibidem, p. 50, t.n.: „Non era una di qulle persone di cui ti
chedi chissà se è felice quello. Lui era Novecento, e basta.
Non ti veniva da pensare che c’entrase qualcosa con la
felicità, o col dolore. Sembrava al di là di tutto, sembrava
intoccabile. Lui e la sua musica: il resto, non contava.”
10
Ibidem, pp. 29-30, t.n.: „Ora, nessuno è constretto a
crederlo, e io, a essere precisi, non ci crederei mai se me lo
racontassero, ma la verità dei fati è che quel pianoforte
incominciò a scivolare, sul legno della sala da ballo, e non
doi dietro a lui, con Novecento che suonava, e non staccava
lo sguardo dai tasti, sembrava altrove, e il piano seguiva le
onde e andava e tornava, e si girava su se stesso, puntava
diritto verso la vetrata, e quando era arivato a un pelo si
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fermava e scivolava dolcemente indietro, dico, sembrava che
il mare lo cullase, e cullasse noi, e io non ci capivo un
accidente, e Novecento suonava, non smetteva un attimo,
ed era chiaro, non suonava semplicemente, lui lo guidava,
quel pianoforte, capito?, coi tasti, con le note, non so, lui lo
guidava dove voleva, era assurdo ma era cosi. E mentre
volteggiavamo tra i tavoli, sfiorando lampadari e poltorne, io
capii che in quel momento, quel che stavamo facendo, era
danyare con l’Oceano, noi e lui, ballerini pazzi, e perfetti,
stretti in un torbido valzer, sul dorato parquet della notte.”
11
Ibidem, p. 33, t.n.: „Potevi pensare che era matto. Ma
non era cosi semplice. Quando uno ti raconta con assoluta
essatezza che odore c’è in Bertham Street, d’estate, quando
ha appena smesso di piovere, non puoi pensare che è matto
per la sola stupida ragione che in Bertham Street, lui, non c’è
mai stato. Negli occhi di qualcuno, nelle parole di qualcuno,
lui, quel’aria, l’aveva respirata d’avvero. A modo suo: ma
d’avvero. Il mondo, magari, non l’aveva visto mai. Ma erano
ventisette anni che il mondo passava su quella nave: ed
erano ventisette anni che lui, su quella nave, lo spiava. E gli
rubava l’anima./ in questo era un genio, niente da dire.
Sapeva ascoltare. E sapeva leggere. Non i libri, quelli son
buoni tutti, sapeva leggere la gente. I segni che la gente si
porta addosso: posti, rumori, odori, la loro terra, la loro storia...
Tutta scritta, addosso. Lui leggeva, e con cura infinita,
catalogava, sistemava, ordinava... Ogni giorno aggiungeva
un piccolo pezzo a quella immensa mappa che stava
disegnandosi nella testa, immensa, la mappa del mondo,
del mondo intero, da un cappo all’altro, città enormi e angoli
di bar, lunghi fiumi, pozzanghere, aerei, leoni, una mappa
meravigliosa.“
12
Ibidem, p. 38, t.n.: „[...] quello che suona solo se ha
l’Oceano sotto il culo.”
13
Ibidem, p. 48, t.n.: „Danny Boodmann T.D. Lemon
Novecento sarebbe sceso dal Virginian, nel porto di new
York, un giorno di febbraio. Dopo trentadue anni vissuti sul
mare, sarebbe sceso a terra, per vedere il mare.”
14
Ibidem, p. 51, t.n.: „Adesso so che quel giorno Novecento
aveva deciso di sedersi davanti ai tasti bianchi e neri della
sua vita e di iniziare a suonare una musica assurda e geniale,
complicata ma bella, la piu grande di tutte. E che su quella
musica avrebbe ballato quel che rimaneva dei suoi anni. E
che mai piu sarebbe stato infelice.”
15
Ibidem, p. 57, t.n.: „Io sono nato su questa nave. E qui il
mondo passava, ma a duemila persone per volta. E di desideri
ce n’erano anche qui, ma non piu di quelli che ci potevano
stare tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità, su una
tastiera che non era infinita./ Io ho imparato cosi. La terra,
quella è una nave troppo grande per me. È un viaggio troppo
lungo. È una donna troppo bella. È un profumo troppo forte.
È una musica che non so suonare. Perdonatemi. Ma io non
scenderò. Lasciatemi tornare indietro./ Per favore.”
16
Ibidem, p. 53, t.n.: „Andavo di fantasia, e di ricordi, è
quello che ti rimane da fare, alle volte, per salvarti, non c’e
piu nient’altro. Un trucco da poveri, ma funziona sempre.”
17
Ibidem, pp. 58-59, t.n.: „E a uno a uno li ho lasciati dietro
di me. Geometria. Un lavoro perfetto. Tutte le donne del
mondo le ho incantate suonando una notte intera per una
donna, una, [...]. Il padre che non saro mai l’ho incantato
guardando un bambino morire, per giorni, seduto accanto a
lui[...]. La terra che era la mia terra, da qualche parte nel
mondo, l’ho incantata sentendo cantare un uomo che veniva
dal nord [...]. Gli amici che ho desiderato li ho incantati
suonando per te e con te quela sera [...]. Ho detto addio alla
meraviglia quando ho visto gli immani iceberg del mare del
Nord crollare vinti dal caldo, ho detto addio ai miracoli quando
ho visto ridere gli uomini che la guerra aveva fatto a pezzi, ho
detto addio alla rabbia quando ho visto riempire questa nave
di dinamite, ho detto addio alla musica, alla mia musica, il
giorno che sono riuscito a suonarla tutta in una sola nota di
un instante, e ho detto addio alla gioia, incantandola, quando
ti ho visto entrare qui.”
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pofida slãbiciunilor sale ºi a rãutãþii celor din jur, el reuºind
sã smulgã de sub umbrele de zi cu zi ale lumii, prin
„poezia hazardului”, elementele cu fior de eternitate ale
poveºtilor sale. Nu romanele ºi poemele, nu dramele,
comediile ºi libretele de teatru i-au rãmas, sau dat
mãsura, ci poveºtile i s-au dat – el zice „poezia hazardului”
– cu asuprã de mãsurã. Lui i s-a dat astfel un spor de
cunoaºtere, desluºind prin poveºti taine, altminteri de
necunoscut. În fiecare poveste a sa se aflã o sãmânþã
de cunoaºtere ºi înþelepciune. Ea rodeºte pentru copii ºi
bunici, pentru reflexia bãtrânului care nu ºi-a pierdut
candoarea copilului. Nu întâmplãtoare sunt ºi ultimele
cuvinte despre Key ºi Gerda din Crãiasa Zãpezilor
Zãpezilor,
„crescuserã mari ºi totuºi erau niºte copii…”!
Crãiasa Zãpezilor
Zãpezilor, una dintre uimitoarele poveºti ale
lumii nordice, ne poartã iniþiatic în abisul ºi inconºtientul
colectiv al omului, în zonele unde se plãsmuiesc fiinþa ºi
individuaþia acestuia, dar prinse ºi într-un cadru al poveºtii
mai largi, a lumii în luptã de a se pãstra în relaþie cu
creatorul sãu.
Lumea, prin plãsmuirea sa, este bunã; omul, prin
suflarea divinã, poartã în sine binele, adevãrul ºi frumosul.
Numai cã prin singulare alunecãri, omul începe sã fie
invadat de rãu, minciunã ºi urâþenie, cunoaºterea lumii
sã-i fie sluþitã de vraja rãului. „Într-o zi, Dracul era în toane
bune” zice dintr-un început povestea. Fãcuse o oglindã
prin care omul ºi lumea sã se priveascã ºi o descântase
sã schimbe totul ºi sã-l rãstoarne în rãu. „Sã nu se vadã
niciodatã într-însa binele ºi frumosul; sã se arate dimpotrivã, numai ce este rãu ºi neplãcut – ºi nu numai cât
este, ci însutit ºi înmiit”. Prin aceastã „minune nemaiauzitã, nemaipomenitã, nemaigânditã, în sfârºit se sãvârºise: cã numai de aici încolo se putea ºti cu adevãrat ce
înseamnã lumea ºi oamenii dintr-însa”. Dar când neruºinaþii de draci sã atingã cu ea sferele lui Dumnezeu,
oglinda s-a fãcut þãndãri ºi s-a împrãºtiat în lume. ªi ca
tot ce þine de poveste, partea având forþa întregului, „ciobul
de oglindã avea aceeaºi putere ca ºi oglinda întreagã”,
„praful de oglindã”, odatã intrat în ochi, fãcea ca totul sã
fie vãzut de-a-ntoarselea ºi rãu, ba ajuns în inimã, o fãcea
„rece ºi nesimþitoare ca gheaþa”.
De fapt, cu aceastã invazie a rãului, prin stâlcirea
cunoaºterii ºi îngheþarea inimii, începe povestea omului
ca om, ca recuperare a sufletului ºi a individuaþiei proprii.
Fiindcã se referã la orice om, povestea începe sub chipul
ºi condiþiile obiºnuitului, aruncând în joc „un bãieþel ºi o
fetiþã”, pe care-i cheamã Key ºi Gerda, douã nume ca un
singur murmur al firii de jos, omeneºti. Într-un oraº mare,
PRO

I. Istorii ºi istorisiri dau seamã despre viaþa omului,
mãrturisesc despre legãtura sa cu fiinþa supremã, despre
ceea ce este dincolo ºi dincoace de sine, ºi prin repetare
devin poveste ºi povestire. Viaþa omului curge din istorii
ºi istorisiri ºi se încheagã, în pofida uitãrii, în poveste ºi
povestire. Ceea ce este abia o tresãrire dimineaþa devine
o certitudine la amiaza vieþii ºi treptat se apropie de fiinþã
spre amurg, topindu-se în apele acestuia, în rememorare,
ºi în cazurile fericite ca poveste. Cine vede în capãtul
sau la începutul vieþii povestea are predispoziþie spre
povestire, în sensul ei cel mai adânc, de dezvãluire ºi
iubire a înþelepciunii. El iese parcã din rândul lumii spre a
privi lumea, cu sine ºi creatorul ei. Se adânceºte în sine
spre a se povesti, spre a-ºi urmãri singurãtatea ºi
individuaþia sa, spre a comunica cu semenii mai uºor,
tocmai prin ceea ce îi depãºeºte. Existã o poveste a
omului, o poveste a omului ºi a lumii, ºi alta, care le
cuprinde pe amândouã, a lumii cu creator cu tot. Prin
aceste poveºti oamenii îºi comunicã în sus ºi în jos, în
lung ºi în lat, între ei ºi comunitãþi, între comunitãþi ºi
popoare, între popoare ºi destine ale lor. În fiecare om se
povesteºte lumea ºi în lumea întreagã se strânge ºi se
reflectã povestea unui om. În fiecare om se încearcã
povestea lumii ºi în lume rezoneazã povestea fiecãrui
om. Cum altfel sã-þi explici cã basmul nostru Tinereþe
fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte se aflã ºi în
cultura Japoniei? Sau cum altfel sã te laºi ispitit de
presimþirea fiinþei din el? Sau cã Dumnezeu sta de vorbã
cu un om ca toþi oamenii, vorbindu-i despre bine ºi rãu,
despre lege ºi pãcat, sfâºiindu-i nedumeririle pentru multe
ºi nesfârºite veacuri? Ori dupã multe veacuri sã þi se
lumineze într-o poveste comoara ascunsã a omului ca
om, uneori chiar ca fiinþã strãmilenarã?
Istoria de zi cu zi a înregistrat aproape pentru fiecare
popor autori de poveºti, însã adevãrul este cã povestea
îºi creeazã autorul. El este doar alesul prin care povestea
se povesteºte. De unde, acel corolar de veºnicie al
plãsmuirii ºi lãmuririi. Alesul poate sã fie cel mai mãrunt
din ordinea oamenilor ºi cel mai puþin înzestrat cu darul
vorbirii, fiindcã el nu va vorbi, ci prin el se va vorbi.
Prototipul celui astfel ales este Moise, dar prin negura
istoriei popoarelor, deseori, el rãmâne anonim. Numai la
unele, ºi poate binecuvântate, cel ales poartã un nume.
Pentru danezi, cel ales este Hans Christian Andersen.
El s-a nãscut la 2 aprilie 1805 ºi îºi încheie povestea
vieþii, o cãlãtorie întru cucerirea celebritãþii, la 4 august
1875, la 70 de ani, cât considera regele David cã-i viaþa
omului. O cãlãtorie în realitatea ºi povestea lumii, în
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pãrinþii lor „locuiau pe o stradã foarte îngustã, în douã
mansarde aºezate faþã în faþã”, streºinile caselor „aproape
cã se atingeau”, încât se putea trece dintr-o parte întralta, între ferestre gãsindu-se unite „câte o ladã plinã de
pãmânt ”, în care creºtea „câte un trandafir”, copiii
nemaiputând de bucurie „când se jucau sub trandafiri,
iubindu-se mai mult decât dacã ar fi fost frate ºi sorã”.
Acest motiv alchimic, „frate ºi sorã”, poartã cu el ºi isprava
vieþii ca simplã devenire, dar ºi a vieþii de naturã exemplar-creºtinã, ca deschidere întru învingerea morþii, dupã
cum spun versurile poeziei învãþate ºi rostite de cei doi,
la începutul ºi sfârºitul poveºtii: „ Ce frumoºi sunt
trandafirii, / dar cad pradã ofilirii! / Traiul nostru e mai
bun, / Cã-nflorim ºi la Crãciun.” Numai cã un fir din oglinda
blestematã îi intrã în ochi lui Key ºi el începe sã vadã
totul sub spectrul rãului datoritã faptului „cã intrase întrînsul lucrul iadului”. Astfel schimbat, Key este atras de
Crãiasa Zãpezilor, printr-un zbor pe deasupra firii ºi a
despãrþirii de sine prin uitare, în lumea frigului ºi a morþii.
Ar fi vrut „sã zicã Tatãl nostru
nostru, dar nu ºi-l mai aducea
aminte”, doar ºtiinþa rece ºi abstractã a tablei înmulþirii.
Gerda porneºte în cãutarea lui Key: cãlãtoreºte „jumãtate
din lume”, cea care se manifestã prin uitare, strãbate
timpul rotitor de la primãvarã la iarnã, prin cele trei
pustietãþi ºi forþe ale morþii ºi rãului. Aceste forþe ale rãului,
cum pune mai bine în luminã cultura Nordului, nimeresc,
datoritã intervenþiei bunãtãþii ºi acþiunii spiritului uman,
sã facã întotdeauna binele. Fiecare din „încercãrile”
micuþei Gerda sunt simbolice ieºiri din lumea fireascã.
Plecând „în largul lumii”, se confruntã cu vãlurile vrãjitoriei
rãului. Primul „stadiu”, lumea imediatã: râul cu luntrea sa
o duce în „grãdina vrãjitoarei”, a bãtrânei cu cârje, care
doar cu o atingere a cârjei coboarã totul sub pãmânt, în
uitare ºi moarte. O lacrimã a Gerdei cãzutã jos face sã
iasã trandafirul de sub pãmânt, cel care fisureazã uitarea
ºi-i aduce aminte de origine ºi casã, de scopul cãlãtoriei.
Key nu-i între cei morþi. Al doilea „stadiu”, lumea puþin
îndepãrtatã ºi schimbatã, care ºi-a pierdut consistenþa
ºi limbajul, fiind formatã din umbre ºi visuri: „Prinþul ºi
prinþesa” cu palatul lor plin de tãcere ºi spectre. Cioara ºi
logodnicul ei Corbul – ca mesager – o ajutã sã cerceteze
palatul tãcutelor umbre, sã vadã cã prinþul nu este micuþul
cãutat, ºi sã plece cu o trãsurã de aur mai departe. Key
nu este nici între spectre. Al treilea „stadiu”, pericolul
fiarei ºi al pierderii firii însãºi: traversând pãdurea
întunecoasã a bandiþilor, ajunge la castelul vechi al
acestora, unde stãpâneºte „hârca bãtrânã”, mama lor,
aprigã s-o taie ºi dornicã sã-i mãnânce carnea. Este
împiedicatã de propria-i nepoatã, de „fetiþa sãlbaticã”.
Spunându-i povestea cãlãtoriei, ºi Gerda aflând de la douã
turturele ºi de la ren cã micuþul Key se aflã la Crãiasa
Zãpezilor, este nevoitã sã se lipseascã de ea, ºi-i dã
renul spre a o duce prin Laponia, la palatul acesteia din
insula Spitzberg. Femeia laponã, apoi finlandeza, care
poate sã dea „puterea a doisprezece oameni”, îi relevã
ceea ce trebuia luminat: cã puterea se aflã în sine. „Mai
multã putere decât are ea însãºi nu-i poate da nimeni – îi
rãspunde aceastã femeie renului. Tu nu bagi de seamã
cã ºi animalele, ºi oamenii îi cad la picioare ºi o slujesc,
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cã a putut sã plece din oraºul în care s-a nãscut ºi sã
strãbatã, în picioarele goale, o jumãtate de lume? Puterea
este în inima ei, fiindcã e o copilã nevinovatã ºi plinã de
bunãtate. Dacã nu va putea ea singurã sã ajungã la
crãiasa Zãpezilor ºi sã scoatã cele douã bucãþele de
oglindã care i-au pricinuit tot rãul, apoi nici eu nu-i pot fi
de nici un folos.” Gerda rosteºte, ceea ce Key nu reuºise,
Tatãl nostru
nostru, ceea ce Key nu reuºise, ºi, ajutatã de îngeri,
intrã în castelul de zãpadã, în „palatul Crãiesei Zãpezilor”.
Key încerca sã compunã din bucãþele de gheaþã cuvântul
„veºnicie”. Cu rugãciunea în gând ºi lacrimile fierbinþi
curgând pe pieptul lui Key, izbuteºte sã-i topeascã
bucãþelele de oglindã blestematã. Acum, el realizeazã
pustietatea din jur, alcãtuieºte cuvântul „veºnicie”,
recâºtigându-ºi libertatea ºi amândoi, spune povestea,
„se luarã de mânã ºi ieºirã din palat.” Trec iute pe la cei
ce au ajutat-o pe fetiþã ºi, ajungând acasã, o gãsesc pe
bunicuþã citind din Biblie
Biblie: „Dacã nu veþi fi buni cum sunt
copiii, nu veþi cunoaºte împãrãþia cerului”. ªi amândoi
acum înþeleg tâlcul versurilor: „Ce frumoºi sunt trandafirii
/ ºi cad pradã ofilirii! / Traiul nostru e mai bun, / Cã-nflorim
ºi la Crãciun!”
Bunãtatea învinge ºi moartea!
II. Este de presupus cã în adâncul milenar al Sinelui
se aflã ceea ce poematic s-a numit „mumele”, ceea ce
Homer a imaginat, în iniþiatica peregrinare a lui Ulise, în
navigarea spre sine ºi propria-i casã cu Penelopa sa,
prin acele trei ispitiri pricinuite de supravieþuitoarele ºi
frumoasele „zeiþe”: „Circe, cu cosiþele aurite”, nimfa Calypso ºi Nausicaa, „cu braþele albe”, fiica regelui Alcinous
din þinutul feacilor. Dupã ipoteza Marijei Gimbutas, se
pare cã „zeiþele” sunt reprezentante ale vechii societãþi
matriarhale dinaintea invadatorilor indo-europeni, ale
culturii pe care, marea arheologã, o numeºte „Vechea
Europã” ºi care a durat din paleolitic ºi pânã în neolitic.
estigii
(Marija Gimbutas, Civilizaþie ºi culturã. V
Vestigii
preistorice în sud-estul european
european, Ed. Meridiane, Buc.,
1989). (O asemenea viziune o aveau de mult un Kleist,
ori mai aproape, Brâncuºi sau V. G. Paleolog.) Aceastã
culturã „matrifocalã ºi, probabil matriliniarã, agricolã (sau
preagricolã) ºi sedentarã, egalitaristã ºi pacificã” este
înlocuitã de cea patriarhalã indo-europeanã, bazatã pe
alte valori, de tip ºi comportament masculin, proprii
rãzboinicului. Dar acea culturã a „vechii Europe” nu a
dispãrut, ea s-a scufundat ºi prezervat în straturile cele
mai adânci ale Sinelui, vestigii ale sale – precum acele
„zeiþe” printre care navigheazã Ulise – rãmânând sã fie
vãdite în limbajul „impersonal” al basmelor ºi poveºtilor,
sau, în cazurile fericite, sã reverbereze în cãutãrile marilor
creatori, sã fascineze ºi sã substanþializeze spiritul creator.
În marile poveºti se întâmplã deseori sã regãsim
aceste vestigii, straturi ale feminitãþii „arhaice”, sau
brâncuºiene cuminþenii ale pãmântului; eroul pornit în
aventura cunoaºterii de sine se întâlneºte cu ele sub
chipul unor femei, bãtrâne ºi urâþite, care îngrozesc ºi,
în acelaºi timp, deschid ºi îmbuneazã lumea. Ele se
contureazã ºi se deconspirã, de fapt, ca niºte arhetipuri,
având fireasca funcþie bivalentã.
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poate sã-l întâlneascã ºi sã-l readucã la „viaþã” pe Key.
Astfel îi spune ultima femeie renului mijlocitor. Copila care
ºi-a recuperat straturile de feminitate arhaicã ale Sinelui,
ale acelei lumi, cum s-a zis, „pacificã”, reuºeºte sã-l
smulgã din gheþuri ºi uitare pe Key, realizând împreunã
aºezarea literelor din sacrul ºi simbolicul cuvânt: veºnicie.
Altfel spus ºi apãsat psihanalitic: anima – pe aceastã
treaptã de împlinire – îºi recupereazã animus-ul. Sinele
devine o totalitate . Procesul de individuaþie se
împlineºte, despãrþirea – în cuvintele poveºtii, rãul pricinuit
de oglinda stâlcitoare a lumii dintre anima ºi animus se
anuleazã, topindu-se în unitate. Cei doi, Gerda ºi Key,
sunt, în limbaj religios sau alchimic, ca sorã ºi frate.
Acum se înþelege: cine a strãbãtut „o jumãtate de lume”
regãseºte lumea întreagã.
Mai trebuie spus cã pe traseul iniþierii, Gerda ajunge
sã înþeleagã „limba pãsãrilor”, pe care bunicuþa încã nu
apucase sã i-o desluºeascã. De la Solomon, despre care
Coranul zice cã a fost instruit în „tainele limbii pãsãrilor”,
la diferiþi asceþi care vorbeau cu pãsãrile, la legendele
nordice unde, de pildã, Siegfried înþelege cu uºurinþã
aceastã limbã, se întinde tradiþia acestui limbaj misterios
ºi revelator, care permite luminarea dificultãþilor ºi
cucerirea de trepte pe calea împlinirii fiinþei ºi a iniþierii
întru Sine. Cum pãsãrile sunt simboluri ale sufletului, ale
spiritului, limba lor trebuie sã fie ºi este angelicã, posesoare de înalte ritmuri. Ea se deschide cãtre „limba
îngerilor”, sau „limba zeilor”, dar – ne spune povestea
Crãiasa Zãpezii – ºi cãtre lumea strãfundurilor milenare
ale omului, ale acelei feminitãþi „arhaice”. Pãsãrile sunt
în stãpânirea acelor „zeiþe” „femei”, dar ajutã pe cel pornit
pe cale în lupta cu primejdiile, i-o descifreazã ºi-l face sã
fie cunoscãtor prin propriile forþe ale spiritului sãu îmbogãþit
cu ceea ce þine de adâncurile inconºtientului colectiv.
„Limba pãsãrilor”, la care se referã ºi micuþa Gerda, nu
þine doar de o simplã magie, ci de un sens mai adânc ºi
simbolic, al iniþierii întru sine, al pãtrunderii în Sinele
propriu. Ea sfârºeºte parcã în conturarea ºi tâlcuirea
cuvântului veºnicie.
Crãiasa Zãpezii se deconspirã ca fiind povestea unei
fetiþe angajate în procesul de individuaþie, cu transformãrile ºi peripeþiile sale cu tot. Aceastã aventurã în cele
mai tãinuite ºi milenare þinuturi ale Sinelui se încheie cu
celebrarea iubirii „interioare”, îi spunem unde sora-anima
îºi regãseºte ºi recupereazã pe mirele sufletului, pe
-animus, într-un sfânt „incest” ºi o comuniune
fratele-animus
perfectã a contrariilor. O unire, enantiodromie, cum o
denumeºte C. G. Jung cu un termen din antichitate, pentru
împlinirea individuaþiei. Ea înseamnã ºi realizarea relaþiei
intime, iar, prin recuperarea animus-ului rãpit de forþele
rãului ºi neantului, se evidenþiazã ºi secreta relaþie de
cunoaºtere a binelui ºi rãului – animus-ul având valenþe
ale logosului ºi rezonãri în conºtient. de cunoaºtere a
lumii confruntatã cu mreaja ºi intruziunea dinafarã a rãului
asupra sa. Prin recuperarea acestui arhetip, aventura
Gerdei în Sine lumineazã, pe lângã cuprinderea marii
feminitãþi „arhaice” în procesul de individuaþie, ºi faptul
cã navigarea în sine ºi printre „zeiþe” se reîntoarce în
zona cunoaºterii mai bune ºi pline, a omului ca
personalitate ºi întreg.
PRO

Am fãcut acest excurs spre a arãta zona de unde îºi
extrage seva marea ºi nevinovata poveste Crãiasa
Zãpezii
Zãpezii, a lui Hans Christian Andersen. În aventura
Gerdei pentru a-l regãsi ºi recupera pe Key din þinuturile
ºi gheþurile Polului Nord, de sub stãpânirea Crãiesei
Zãpezii, ea întâlneºte tocmai asemenea fãpturi de femei
arhaice. Locul unde Key se aflã reprezintã în marile tradiþii
iniþiatice centrul unei ierarhizãri spirituale, „polul” care
poartã semnificaþia de „axa lumii” ºi unde cel ajuns trebuie
sã descifreze alfabetul sacru, sã aºeze literele formând
simbolicul cuvânt „veºnicie”. Micuþa fetiþã, Gerda, pentru
a putea avansa, înainta spre þinutul captivitãþii lui Key,
trebuie sã se încarce de feminitate, sã descopere porþile
de înþelepciune ale marii ºi arhaicei feminitãþi lãuntrice,
sã se maturizeze, spre a avea acces în þinutul „vieþii
oprite”, al Crãiesei Zãpezii, ºi sã-l elibereze pe Key, cel
ce i-a fost ºi îi este ca ºi un frate. Altfel spus, în aventura
de împlinire, de realizare a procesului de individuaþie, cum
zice C. G. Jung, anima trebuie sã se maturizeze ca astfel
sã-l recupereze pe animus, ca parte corelativã a sa.
În primul „stadiu” al acestei aventuri, Gerda ajunge în
„grãdina vrãjitoarei”, în spaþiul femeii bãtrâne cu cârje,
care, doar cu o atingere de cârjã, poate sã coboare totul
în uitare ºi moarte, dar tocmai prin aceastã forþã îi lumineazã fetiþei calea, trandafirul, simbolica rozã, spunândui cã micuþul ºi cãutatul Key nu este între cei morþi. În al
doilea „stadiu”, unde lumea a devenit spectralã ºi ºi-a
pierdut chiar limbajul, fetiþa, reuºind o firavã descifrare a
„limbii pãsãrilor” ºi ajutatã de Corbul-mesager, poate sã
pãtrundã în palatul din aceastã lume a umbrelor ºi visurilor
ºi sã întâlneascã perechea „Prinþul ºi prinþesa” – o imagine a unei realitãþi pe cale de a se împlini. Prinþul spectral
nu este „prinþul” real, adicã, Key cel cãutat. El nu se aflã
nici în lumea spectrelor, deºi i se nãzãreºte ca imagine.
ªi tocmai acest fapt deschide calea plecãrii mai departe
cu o trãsurã de aur. În al treilea „stadiu”, bãtrâna „zeiþã” ia
chipul fiarei, al înspãimântãtoarei fiare multiplicate –
„hârca bãtrânã” supune pe noua venitã încercãrilor de
pierdere a firii însãºi, la traversarea pãduri întunecoase a
bandiþilor, a cãror mumã le este. „Hârca bãtrânã”, hulpavã,
dornicã sã-i mãnânce carnea, se dedubleazã între sine
ºi nepoata sa, „fetiþa sãlbaticã”. Trebuie în dialectica
acestui proces al dedublãrii, ca o parte sã corespundã
cu celãlalt termen: ca vârstã ºi apoi ca înþelegere,
nepoata cu Gerda. „Fetiþa sãlbaticã”, intrând în comuniune
cu Gerda ºi ascultându-i povestea – în timpul cãreia treptat
înþelepþita fetiþã a descifrat limbajul celor douã turturele
ºi a înþeles din limba pãsãrilor unde se aflã Key – nepoata
hârcii, îmbunatã, se vede nevoitã s-o lase sã plece mai
departe. Încã, mai mult, îi pune la dispoziþie un ren, bun
ºi cunoscãtor al þinuturilor Nordului pentru continuarea
cãlãtoriei spre Key. Renul cu Gerda trebuie sã strãbatã
Laponia – acum se pare cã intrã în joc o contaminare a
feminitãþii lumii arhaice cu date proprii unei culturi ulterioare
– ºi fetiþa mai întâlneºte „femeia laponã” ºi „finlandeza”
cu „puterea a doisprezece oameni”. Aici Gerda ajunge la
revelaþia: puterea se aflã în ea însãºi. Aceastã fetiþã
care a strãbãtut „o jumãtate de lume”, cãreia „ºi animalele,
ºi oamenii îi cad la picioare ºi o slujesc”, datoritã faptului
cã e „o copilã nevinovatã ºi plinã de bunãtate”, ea singurã
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TABLETELE LUI MIRCEA DINUTZ – TRATAMENT
HOMEOPATIC PENTRU „RÃNI SPIRITUALE”*
Mircea Dinutz e un nume de referinþã în cultura oraºului
Focºani ºi a arondismentului vrâncean.
Pasiunea pentru cuvântul dãltuitor de culturã i-a fost
înscrisã în destin atât prin profesia de profesor de limba
românã, cât ºi prin activitatea de actant pe scena culturalã,
creator ºi valorificator al cuvântului scris.
Prin proiectul – numit „renascentist”, prin amploarea sa –
iniþiat alãturi de Alexandru Deºliu, în seria „Scriitori vrânceni
contemporani”, întru valorificare a patrimoniului cultural din
Vrancea, e un adevãrat plãieº din legenda cu „feciorii
Vrâncioaiei”.
Volumul Tablete de duminicã
duminicã, parafrazã la Tabletele de
papagal argheziene, reuneºte publicistica sa, în mare parte din
revista „Pro-Saeculum”, din publicaþiile ºcolare „Contraatac”
ºi „Revista noastrã”, ori din ziarele zonei „Ziarul de Bacãu.
Meridian 27” etc.
Ca un sandwich, tabletele sunt cuprinse nutritiv între o
pertinentã ºi concentratã prefaþã semnatã de Constantin Cãlin,
ºi o Addenda consistentã, care constã într-un interviu dat de
Mircea Dinutz colegului de dãscãlie, Adrian Botez.
Ambele sunt feliile de pâine strict necesare pentru a înþelege
„en gros & en detail” tabletele (deloc relaxant-duminicale) ale
autorului.
Dupã lectura volumului, o primã privire, senzorialintelectualã, de ansamblu, vizeazã tonul zicerii ºi modalitatea
de scriiturã.
În prefaþa amintitã, C-tin Cãlin constatã caracterul temperat,
prudent al tonalitãþii, ºi motivarea ar fi legatã de firea autorului,
de temperamentul sãu care nu e de fel de luptãtor agresiv.
E drept cã nu trãdeazã o fire de luptãtor dur , la „arenã”
deschisã, dar mai existã ºi o altfel de luptã, cea care la fel a fost
perceputã de prefaþator, ºi care îl caracterizeazã pe autor: lupta
prin voinþã, tenacitate, onestitate, perseverenþã, conºtiinciozitate...
Nu e un stil de luptã agresiv, dar nici defensiv, ci într-un fel
prospectiv ºi expectativ. Acest stil i-a fost format poate ºi de
cariera îndelungatã de dascãl la catedrã: un „teritoriu de luptã”
care îþi impune un anumit stil de acþiune faþã de elevul recalcitrant, pentru a nu fi distructiv, ci formator – prin înþelegere ºi
corectare prin convingere – pe baza mesajelor... subliminale!
ªi tabletele sunt cu atât mai valoroase cu cât mesajele
subliminale sunt mai complexe.
E acel tact pedagogic strict necesar într-o diversitate de
psihologii juvenile: e uºor sã lucrezi numai cu elevii buni, care
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*Mircea Dinutz, Tablete de duminicã, Focºani, Editura
Pallas, 2008.
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din start îþi uºureazã sarcina, dar e mult mai greu sã lucrezi cu
elevii poblemã, aºa cum Iisus era mai preocupat de oaia cea
rãtãcitã, fie ea ºi una singurã!
Astfel cã dintr-o „deformaþie profesionalã”, ca un reflex
format, M. Dinutz prelungeºte atitudinea de la catedrã ºi în
publicisticã (abordare fireascã, având în vedere cã o parte din
articole au fost publicate în revistele ºcolare, când primii cititori
erau elevii).
Prefaþatorul C-tin Cãlin îi amendeazã amical moderaþia,
comportamentul elegant al pamfletului „cu mãnuºi”, ºi-ar fi
dorit sã fie mai agresiv, mai dur, sã-ºi exerseze ºi caninii, nu
doar incisivii!
E drept, pentru a fi de temut ºi pentru a fi luat în seamã (ca
reacþia la tãbliþa „atenþie, câine rãu!”) un critic trebuie sã muºte.
Dar autoritatea nu se obþine doar prin asta, mai ales dacã
muºcãturile mizeazã mai mult pe spectacol, pe criterii de VIP al
momentului, încât în timp îºi pierd valabilitatea.
Autoritatea se obþine prin verdicte spuse cu competenþã,
care îºi menþin pertinenþa în timp, acesta fiind cel care le gireazã
valabilitatea.
Când ai încredere în tine însuþi, autoritatea se bazeazã chiar
pe asumarea curajoasã a riscului cã ai putea greºi,, dar ºi cã ai
putea câºtiga pariul pe x sau y, ca pariul lui Pascal!
Nu-i poþi reproºa cuiva lipsa agresivitãþii dacã nu e în firea
sa, ci sã constaþi care e aceastã fire, cum se încadreazã unde e
de încadrat, la ce ºtachetã, cu plusuri ºi minusuri aferente. E ca
ºi cum ai reproºa unui caniche cã nu e pitbull, ori invers!
M. Dinutz e un critic temperat, echilibrat, cu dreaptã mãsurã,
onest ºi obiectiv, cu ironie finã, subtilã, ºi aici trebuie sã-ºi
manifeste „clasa”, cu fiecare carte sã fie cel mai bun dintre acei
Mircea Dinutzi posibili!
Interviul din Addenda este ca un fel de postfaþã a autorului,
o confesiune prin care se îºi devoaleazã gânduri ºi intenþii
estetice, atitudini ºi problematici care îl definesc ºi sunt ca o
lãmurire necesarã pentru comprehensivitatea textelor în textura
lor ideaticã, pentru profilul intelectual al autorului, ca un portret
critic din interior, cu mai mare credibilitate în autenticitate, faþã
de unul din exterior. Afli direct de la sursã... „ce-a vrut sã spunã
autorul”!
Se analizeazã „ rãnile spirituale ” ale autorului, „ în
consonanþã cu rãnile societãþii româneºti contemporane”, întro poziþionare amar-tristã, cvasi-pesimistã, ca o parte dintr-un
întreg al unui tratat despre „rãnile societãþii”, cu o anamnezã a
bolilor ºi o încercare de ameliorare fie ºi numai prin luare de
atitudine, ori ca o acþiune profilacticã faþã de cronicizarea lor.
Volumul e ca un vademecum de pastile homeopatice, unele
grave, altele ironice, pamfletare.
Se simte însã o implicare totalã, nu de conjuncturã, ca în
47
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ative, ca o Mogoºoaia proprie „la margine de Bucureºti” – aceea
ar fi „provincia” cãutatã, jinduitã de orice scriitor.
Afirmarea însã, paradoxal, þine de Centru: solitudinea în
naturã nu poate sã rãmânã rousseauistã, autarhicã, doar ea cu
sine însãºi, ci se împlineºte prin relaþionare cu alþii, se regalizeazã revenind „periodic” în „lume”, la relaþiile de la curtea
regalã, sã nu fii uitat! Valoarea nu þine de Haimanale sau de
Bucureºti, dar a trebuit sã ajungã de la Haimanale la Bucureºti
ca sã-i fie legitimatã existenþa.
E o prejudecatã provincialismul ca un complex de inferioritate!
Mi-ar plãcea o inversare de complexe, un timp când locuitorii
de la centru, metropolitanii, sã fie jenaþi ºi complexaþi de
locuirea în metropola lor, asfixiaþi, cu suferinþe de „provincial”
faþã de lumina ºi largheþea provinciei, care nu taie, ci întinde
dincolo de zare orizonturile!
E penibil când cineva, înainte de a-ºi începe lectura creaþiei,
etc începe jenat: „eu sunt din provincie, dar...”.
Complexul de provincial nu existã în sine (altfel Freud l-ar fi
definit ca ºi pe complexul lui Oedip, în palmaresul sãu ), ci e
unul prefabricat de fiecare în parte: eºti cu adevãrat provincial
dacã tu te crezi aºa!
„Suntem provinciali în mãsura în care ne simþim astfel [...]
Provincia existã pentru cã existã provinciali, care au – fireºte –
complexe în faþa celor de la Centru!” (p. 25)
Provincialismul e o extrapolare tendenþioasã, intoxicatã de
prejudecãþi, a unui aspect de altfel firesc, de geografie spaþialã.
Când nu eºti timorat de aºezarea geograficã în suburbia
capitalei sau provincie, eºti învingãtor!
De aceea, din start, sunt perdanþi cei cu vãicãreli de neºansa
provinciei.
ªi sunt învingãtori cei care-ºi asumã provincia ca pe un
blazon nobiliar (chiar dacã fiecare blazon poate avea bastarzii,
trãdãtorii, ori boschetarii sãi).
M. Dinutz îºi asumã aceastã locuire în „provincie” ca pe un
blazon. Asta înseamnã detaºare de percepþia cu prejudecãþi,
cea viciatã de conjuncturi negativ-subiective, ºi adecvarea la
percepþia justã ca un dat obiectiv, onorant prin sine, cu valoare
intrinsecã. Înseamnã posibilitatea sã fii obiectiv-detaºat: sã
critici, sã ironizezi provincia (din care paradoxal faci parte), ºi
la fel de bine sã o lauzi ºi sã-i prezinþi meritele, ca cineva din
familie, care-ºi prezintã neamul cu bune ºi rele! Fãrã sã fii, când
crezi în ea, un Don Quijote!
Provincia poate fi diversã, coloratã, incitantã, de care sã fii
mândru, nu plictisitoare, cum o percep unii dintr-un bovarism
provincial!
Astfel cã autorul apare când ca un cavaler al provinciei,
când, paradoxal, ca un Caragiale, -aºa cum Caragiale, mare
negustor ºi proprietar de berãrii, ºi-a strâns perlele din... ograda
proprie!
Dezavantajul, se pare asumat, e cã prin parabolele strãvezii,
cu sugestii de trimiteri la niºte tipare ºtiute, clasicizate, voaleazã
critica actualã, e o eschivare prin plasare în Þiganiada lui Budai
Deleanu ori în perioada de la „pa’º’opt” a lui Caragiale (chiar
dacã sloganul de azi îndreptãþit e „Caragiale – contemporanul
nostru”).
Tabletele compun o monografie a provinciei, sub aspectul
vieþii literar-mondene: intelectualul în provincie ºi impostura –
„þaþa intelectualã”, o lansare de carte în provincie, criticul din/
în provincie etc...
PRO

plângerile lui Ieremia la zidurile cetãþii Ierusalim.
Totodatã se simte cã e un votant convins al lui Caragiale, ºi
afinitatea ºi-o mãrturiseºte nu doar prin tonalitate, prin scriiturã,
ci ºi prin substanþa fapticã analizatã cu bisturiu de pamfletar.
Titlurile omogenizeazã o parafrazare largã la „De-ale
carnavalului...”, în care întreaga lume e un carnaval, prin fals,
mascã, minciunã, universalizare de variantã burlescã: „De-ale
De-ale
Parnasului”, D-ale noastre, de-ale lumii”, „De-ale învãþãmântului”.
Azi e o lume iraþionalã, care „amestecã, pânã la confuzie,
„mãºtile”, în aºa fel încât nu mai ºtii cine e cãlãul ºi cine e
victima, cine zideºte ºi cine distruge (...) unde e rãul ºi unde e
binele!...Un „joc al mãºtilor”, un carnaval sumbru, terifiant, de
naturã sã ascundã adevãrurile, sã le amestece cu falsurile, pânã
la indistincþie” (p. 171).
***
În prefaþa menþionatã, C-tin Cãlin identificã de asemenea
douã teme majore ale volumului - provincia ºi tineretul- din
cele douã mari arii tematice- viaþa literarã ºi învãþãmântulproprii experienþei de viaþã a autorului, ca om de litere din
provincie ºi la fel, ca dascãl la catedrã, în provincie. La acestea
se adaugã tema preponderentã în capitolul De-ale noastre,
de-ale lumii, despre societatea actualã, pragmatic-consumistã,
diagnosticatã cu fine analize de sociolog.
Dexteritatea de pamfletar se exerseazã în tablete parabole,
unele binevoitoare, amuzant relaxante (ex. Întâlnire de gradul
zero), cu umor bonom, altele à la Caragiale ori Budai-Deleanu
(ex.: Domnul Bombãnescu ºi provincia
provincia).
Ca un minus, ar fi faptul cã deºi au umor ºi cuvânt suculent,
fiind pamflete-parabole generalizante, fãrã adresã precisã,
ascuþimea sãgeþii e ineficientã, se pierde-n vânt, ca trimisã în
aer doar de amorul artei, al demonstraþiei.
Alte tablete însã exprimã luãri de atitudine deschise,
curajoase, fãrã aluzii ori generalisme, ci cu nominalizãri chiar
din actualitatea VIP-urilor, mai ales politice, cele care
mãrºãluiesc într-un impresionant „front al agramaþilor de peste
tot, conform sloganului: „Analfabeþi din toate partidele uniþivã!”, ori chiar atacã ilustra Academie, cu noul DOOM (în care
copleºeºte sintagma „ambele variante sunt posibile”) ºi care,
în superbia permisivitãþii sale, „aproape legitimeazã limba
cãpºunarilor ºi a baronilor de Ferentari, sufocatã de bâlbâieli ºi
dezacorduri” (Limba noastrã, sãraca
sãraca!). Aici autorul e cu o
atitudine tranºantã à la Pruteanu (cel devenit punct de referinþã
al bastionului luptei pentru limba românã).
Primul capitol, De-ale Parnasului se centreazã pe ideea,
clasicizatã în dezbateri, provincie /provincialism versus centru
/ centralism.
Nu se poate nega ceva inerent: orice stat, oricât de mic, în
statalitatea sa are o capitalã ºi ce e în afara graniþelor sale e
numit provincie, aºa cum chiar în interiorul oricãrei capitale e
centrul ºi e mahalaua, suburbia.
Dar, prin vizorul unei o viziuni iluministe, asta nu implicã
inerent ºi o psihologie de provincial cu un complex de
inferioritate, similar cu complexul deformat urban / rural (care
ºi el a suferit de altfel o mutaþie, prin inversarea direcþiei).
Creativitatea nu þine de centru, acesta e alienant. E chiar
mai liberã cu cât e într-o depãrtare mai liniºtitoare, mai latent
creativã, ca pentru un Virgilius, ori un Ovidius „departe de
lumea dezlãnþuitã”, ori pentru fiecare scriitor care acum îºi
construieºte câte o casã de vacanþã, liniºtitã, a solitudinii cre-
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Acreditând ideea cã nu existã provincialism ca un dat în
sine, ori implicit unei determinante geografice, tipologiile
schiþate pot fi la fel de bine plasate în centru ca ºi în orice
suburbie a lui, aºa cum o „faunã” de mahala poate fi în buricul
târgului, în orice centru poate exista atât o cafenea literarã,
autenticã, cât ºi ºi una snoabã, cu caricaturi de literaþi, veleitari,
„þaþe” intelectuale.
Autorul face exerciþii de psihologie aplicatã ºi sociologie a
mediului literar al provinciei, întru contextualizarea ei.
E identificatã psihologia scriitorului de provincie recunoscut doar de cercul de prieteni de pahar, care „de douã ori pe
lunã îºi numãrã cãrþile ºi se antologheazã” (p.15), aceastã boalã
a „antologhiilor”: la 2–3 cãrþi cât scobitoarea, hop ºi antologia
cât chibritul!
Aplicând resursele stilistice ale numelor, în maniera lui Budai
Deleanu, exploatându-le valenþele burleºti, sugereazã o
Þiganiadã autohtonizatã, cu nume ºi situaþii parodice.
Personajele epopeii de provincie sunt de o diversitate
picarescã: cel mai mare scriitor în viaþã – Miluþã Guguºtelu,
Penetreanu – creatorul unui limbaj erotic exploziv, poetesele
Libelula, Flory A. Bramburica (orice asemãnare cu Ministra
Educaþiei- e întâmplãtoare), sau Marcus Tullius Gigolo,
„personalitate complexã a provinciei”, care vorbeºte nonºalant
câte puþin despre tot, ºi nu se pricepe la nimic, „toþi scriitori
uriaºi, amintindu-ºi unul altuia cât de mari sunt” (p. 32). Sunt
tipuri umane care se pot întâlni peste tot, la fel de bine la
Focºani ca la Vânju Mare, „o prezenþã mai degrabã întristãtoare
decât amuzantã!” (p. 16).
Nume scrise cu majusculã accentueazã parodia: Cititorul
de Elitã, Criticul cu Greutate...La o lansare de carte în provincie,
emblematice sunt alocuþiunile celor din gloria „Literelor
Zonale”, pentru marele Poet „conducãtor de cenaclu ºi de
Mercedes”... „Criticul cu Multã Greutate” se-nfurie cã e înjurat
de cei care n-au intrat în nemuritoarea „Istorie a literaturii
române începând din paleolitic..”, mai ales cei din provincie,
pentru cã în provincie nu se gãsesc, cu câteva excepþii, decât
nulitãþi... „vanitãþi gonflabile”, „numai am rãsfoit cãrþile ºi
verdictul a cãzut necruþãtor!... dar dacã le mai ºi citeam?!?!”
(Domnul Bombãnescu ºi provincia
provincia).
Acestora li se opun scriitorii autentici, din provincie ori de
aiurea, cãrora însã „le lipseºte agresivitatea ºi vitalitatea pe
care o au întotdeauna impostorii ºi mediocrii ”, cu atât mai
puþin posibile în provincie, unde mai mult ca oriunde ” sub
semnul contagios al vanitãþii se nasc monºtri” ( p. 17).
În acest context, ideal, rolul criticului ar fi de a da verdicte
juste, imparþiale, de ordonare ºi axiologizare corectã în
marasmul creat. Dar în provincie, unde toþi se cunosc, e ºi mai
riscant: dacã nu devii „pudel” „critic de casã”, riscul e mult mai
mare sã fii în carantinã , într-o izolare cvasi-totalã.
De la aceastã analizã, în cercuri concentrice, autorul mãreºte
contextul: critica din provincie pe de o parte nu poate fi una
autarhicã, desprinsã de Centru, fãrã canale de comunicare, dar
totuºi, pe de altã parte, fiecare revistã cu cercul sãu a devenit
silit autarhicã, pentru cã Centrul nu citeºte provincia, darmite
sã o mai axiologizeze.
***
Dintr-o rigoare ºtiinþificã a cercetãtorului format la istoria
culturalã, simte nevoia sã defineascã categoria „adrisantului”:
intelectualul-armãsar pur-sânge ori mârþoagã – ca un tablou
semnat Van Gogh original sau copie.
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Încercând temerar o definiþie a intelectualului, constatã cã
e mai uºor sã defineºti ceva prin negaþie, prin ceea ce nu e, ºi
în acest context identificã o misticã a informaþiilor, când ele
par a fi totul, nu ºi procesarea lor creativã, personalã, dar în
acelaºi timp ºi o mistificare a lor, prin farsa acoperirii de diplome.
Pseudo-intelectualul are grijã sã fie vãzut mereu cu o revistã, o
carte sub braþ, intrând într-o librãrie.
Fãrã sã dezarmeze însã, defineºte intelectualul ca fiind cel
care-ºi pãstreazã vie curiozitatea lecturii, indiferent de
conjuncturi, cel care „n-ar putea exista cu adevãrat în lume
fãrã o temeinicã situare între repere spirituale ºi morale”(p. 24)
- cultura fiind „principala sursã a echilibrului interior”. Face
astfel o aprinsã pledoarie pentru culturã – lecturã, carte –
într-un sistem actual în care cultura generalã a fost ostracizatã,
ca fiind superfluã, în viziunea supremaþiei divinizate a hiperspecializãrii tehnice.
Schiþeazã o incitantã ºi suculentã tipologie a intelectualului
(valabilã la fel în provincie ca ºi în centru, unde diferã doar
amploarea, „anvergura luptelor de stradã”, cota mai mare de
aroganþã ºi experimentarea mai complexã).
Intelectualul-trompetã e gãlãgios, deranjat de laudele
adresate altora, dar mereu grijuliu sã atragã atenþia asupra
personalitãþii sale de excepþie „cu toatã modestia de care e în
stare” (p. 26).
Intelectualul-hârciog e uºor mizantrop, citeºte cu tenacitate
pentru sine, nu dãruieºte ºi nu primeºte nimic de la semeni, nu
se sufocã în provincie pentru cã noþiunea îi e strãinã, dar adunã
cu sârg reviste, informaþii, idei, cãrþi, le ierarhizeazã, „ca un
gospodar vrednic ce se aflã, stãpân pe un domeniu semiautarhic” (p. 27)
Intelectualul-urs e cel care în tinereþe era un ursuleþ
promiþãtor, iscoditor prin librãrii, anticariate, pinacoteci chiar,
cinematecã, intelectual „tânãr ºi neliniºtit” „cu toate pânzele
sus spre o þintã necunoscutã”, dar care, cu înaintarea în vârstã,
începe „sã conºtientizeze existenþa ca pe un exerciþiu de
supravieþuire ºi nu de construcþie spiritualã” (p. 28), regretã
irosirile din tinereþe, are prea multe cãrþi în bibliotecã, dar nu se
descotoroseºte de ele pentru cã se simte bine când intrã cineva
ºi-i admirã interiorul de intelectual.
***
O „ranã spiritualã” a oricãrui profesor de limba ºi literatura
românã – cel inerent definit prin studiul cãrþii - e problema
lecturii, procentul de cititori, în cãdere liberã vertiginoasã, mai
ales tineri, la care o dischetã ori Internetul înlocuieºte orice
carte. E noua disputã intens acutizatã – computerul versus
cartea! Cei doi C, nu în complementaritate, ci în lupte grecoromane, pe viaþã ºi pe moarte.
Deºi se prefigureazã ca o cauzã pierdutã, rãmâne înrolat în
lupta cu Internetul – acest nou Golem care te înstrãineazã de
lume, care ucide omenescul, sensibilul, care nu e un instrument ideal de informare, ci un devorator pentru omul care „în
loc sã-l stãpâneascã, se lasã stãpânit ºi pauperizat” (p. 25).
***
Capitolul De-ale învãþãmântului, prin completare cu Addenda
denda, e cel mai consistent (dar ºi cu mai multe... ”impuritãþi”,
articole de strictã informaþie localã, aniversãri la licee, care ar fi
trebuit sã rãmânã într-un fel de „album familial” de „uz-intern”).
Vocaþia profesionalã a autorului e de dascãl profund angajat,
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sub semnul transcendeþei, la o lume... dezvrãjitã, desensibilizatã.
O realitate tristã e exodul tineretului spre Occident, un
fenomen de depopulare intelectualã. Mirajul Occidentului nu e
un eventual model cultural, ci luxul ºi libertinajul – fiind ca
povestea lui Ivan Turbincã, care se opreºte la poarta Iadului,
pentru cã acolo sunt femei, vodkã, tabacioc ºi lãutari.
Deºi autorul spune cã e fericit cã s-a ferit de ziaristicã, sunt
articole de ziarist de opinie, analist economic, politic, cu date
exacte din actualitate, din presa vremii, (ex.: Oamenii pãmântului ºi Uniunea Europeanã, cu nostalgii dupã þãranul român,
versus societatea maleficã, într-un rousseauism paseist).
Tenta subiectivã e datã de aprecieri, referiri la impresii
personale, de tristeþe, deprimare, recunoscute prin persoana I
singular: „m-am ruºinat peste poate...”, (p. 78), „privesc în jurul
meu ºi mã înspãimânt...” (p. 67), „trist e...” (p. 83 ), ca o multiplicare, personalizare a revoltelor faþã de starea de fapt.
În alte tablete îºi exerseazã talentul de scriitor, în flash-uri ,
pastile dialogate, scenarii imaginate prin parabolã ca lejere,
poantiliste pilde pentru ideile de exprimat: (În tramvai, Se numea
Mimi, Dialog la malul apei, Acasã la Zmeul Zmeilor).
***
Orice scriitor, poet, prozator sau critic, mânuitor al condeiului, profesionist al artei cuvântului e în felul sãu un autentic
„nãscut” nu „fãcut” profesor de limba românã, chiar fãrã sã fi
trecut prin experienþa didacticã la catedrã, care sã-i fi descoperit
ºi format vocaþia pedagogicã. ªi inevitabil, e primul care suferã,
în cunoºtinþã de cauzã, de parcã ar fi incizii pe propriul trup,
fãcute de triburi sãlbatice, când limba românã este stâlcitã!
Cu atât mai mult , mai plin de rãni e un mânuitor al cuvântului
trecut pe la catedrã! E cazul când scriitorul nu e mai e proprietarul unui turn de fildeº al scrisului sãu, ci are în proprietate
atât pietre ºi molozuri de dãrâmãturi, ziduri de biserici surpate,
cât ºi ridicãri de catedrale din cuvânt, prin contactul zilnic cu
utilizatorii limbii, începând la propriu de la ABC.
Frustrarea scriitorilor cã-n lumea calculatoarelor nu se mai
citeºte o simte mai întâi profesorul de limba românã, pentru cã
cel care la maturitate nu citeºte o carte, e cel care reprezintã
generaþia formatã cu calculatoare de la grãdiniþã, pe drumul
glorios al modernizãrii ºi al reformei învãþãmântului, al
nelecturii!
***
Chiar dacã rãmâne o pledoarie pentru culturã, pentru misia
profesorului de românã singurul care mai e în starea de „alertã
culturalã”, în subsidiar, cartea e dramaticã: prezintã drama
profesorului de limba românã însingurat ºi înstrãinat de elevii
sãi ºi de ºcoalã, într-o societate în care Internetul – zeul care la detronat pe Gutenberg – nu are diacriticile limbii române! E
accentuat pesimismul, acum, când într-adevãr ora de românã
poate deveni o „predicã în pustiu”, când în societatea de azi
totul se valorizeazã dupã cifra de afaceri! ªi cum înavuþirea
sufleteascã nu e imediat cuantificabilã, nu ai nici un preþ la
bursa de valori!
Perseverent, Mircea Dinutz mai crede, ca un Don Quijote,
olala!, cã vor trece aceste vremuri nãmoloase ºi primejdioase,
când apele se vor limpezi ºi: „se va trezi privirea interioarã,
organ esenþial al fiinþei umane, fãrã de care nu putem întemeia
nimic – oamenii se vor regãsi în identitatea lor, parte naturalã a
unei lumi echilibrate ºi armonioase” (p. 181).
PRO

implicat cu dãruire totalã în educaþia tineretului. Experienþa la
catedrã e astfel „materialul didactic” pentru o mare parte a
tabletelor sale, cu întrebarea parafrazat hamletianã „a fi sau a
nu fi în culturã”, „a supravieþui sau a nu supravieþui fãrã culturã!”
Se va spune cã e o dilemã-moft, se poate supravieþui foarte
uºor, ºi chiar bine merçi, chiar dacã nu citeºti nici o carte toatã
viaþa.
E însã o supravieþuire nonºalantã imediatã, pentru individ,
cu bãtaie scurtã, dar pe termen lung, de generaþie, pentru o
societate, opþiunea e sinucidere curatã, o naþiune e muribundã,
dispare fãrã culturã.
Interviul din Addenda are ca temã centralã de discuþie una
dintre „rãnile spirituale”: tânãrul licean – actant al învãþãmântului de azi ºi al societãþii de mâine, ºi expliciteazã idei din
diverse tablete.
Profilul moral-spiritual al tineretului contemporan român,
firesc, e în funcþie de mediul natural, socio-cultural actual al
þãrii.
Tineretul azi nu mai gândeºte în termeni de „visuri, idealuri”, ci de „þinte , obiective” imediate, pragmatice. Nu mai are
necesitãþi spirituale, firesc, pentru cã însãºi lumea e mercantilã...
„culoarea cerului de sãrbãtoare se întunecã”, Iisus ºi Don
Quijote sunt simboluri care nu mai funcþioneazã, sunt
„personaje derizorii” (p. 169). (În parte însã, autorul pare cã
idealizeazã timpul trecut, pentru cã în om e acelaºi dozaj de
romantism ºi pragmatism – depinde de contextul care le
actualizeazã ºi le valorizeazã, care le scoate din latenþã, aºa
cum un mediu e favorizant pentru microbi sau nu...)
Tineretul, dupã un cliºeu aproape mitizat, crede cã societatea actualã e „cea mai bunã dintre lumile posibile”. Astfel cã
se pliazã ca o mãnuºã pe societatea individualistã, care nu mai
are privire interioarã!
În procesul efectiv de învãþãmânt, relaþia profesor /elev
depinde de felul cum fiecare se relaþioneazã la societate.
ªcoala nu mai e un sanctuar spiritual, încât relaþia cu elevul
nu mai e una spiritualã, ci una cerebralã, pragmaticã. Comanda
socialã, educaþionalã cere o pregãtire pentru societatea de azi,
dar nu se realizezaã dacã aceasta e cu adevãrat „cea mai bunã
dintre lumile posibile”. Pe de altã parte, dacã nu-l pregãteºti
astfel, faci din el un handicapat pentru aceastã societate în
care va trãi nolens-volens.
Revistele ºcolare încurajeazã pe cei cu elanuri literare, dar
apoi, dupã absolvire, cei mai mulþi vor renunþa, într-o societate
care nici „mãcar tolerantã nu e cu visãtorii!” (p. 184).
Dascãlul de limba românã însã nu renunþã, asta e misia lui,
singurul care mai e în starea de „alertã culturalã”, de a-i forma
cultural: nu vor deveni mulþi scriitori, dar mãcar sigur cititori
de calitate (în funcþie de fibra lor moralã, credinþa în bine ºi
frumos), pentru cã „realitatea e cea mai crudã, care nu dã nicio
ºansã „visãtorilor”, deºi „contemplativitatea , singurã ea, îl
mai apropie pe om de eternitate” (p. 183).
Într-un prim articol, Extemporal la dirigenþie, apare o idee
interesantã, de valorificare a chestionarelor date elevilor privind
modul de percepere a problematicii înconjurãtoare. Ideea însã
nu e prelucratã, ci sunt prezentate informaþiile culese în stare
brutã (orice profesor de limba românã are dosare întregi de
astfel de sondaje de la orele de dirigenþie). Revine apoi inspirat,
ºi-n alt articol, reface lipsurile, printr-un eseu comparativ,
evoluþia percepþiilor lor în ani, de la o lume posibil miraculoasã,
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CONTESTAREA CRITICII ESTETICE (II)
(„cazurile” T
itu Maiorescu, E. Lovinescu ºi G. Cãlinescu)
Titu

CAZUL E. LOVINESCU

PRO

Dacã la Maiorescu ne întoarcem mai ales ca la „cel
care a pus capãt culturii vechi decât ca la întemeietorul
culturii noi” ( N.Manolescu – Contradicþia lui Maiorescu),
E.Lovinescu poate fi cosiderat chiar acest artizan, care
a pus bazele criticii româneºti moderne. Dintre cei trei
mari critici – Maiorescu, G. Cãlinescu ºi Lovinescu –
acesta din urmã nu este denigrat într-o mãsurã atât de
agresivã precum ceilalþi confraþi. Este o situaþie ciudatã
ºi complicatã, þinând cont cã Lovinescu era principalul
continuator al liniei maioresciene ºi un „fanatic” al
conceptului de artã pentru artã. El va fi judecat mai tolerant, într-o balanþã ceva mai puþin acuzatoare. Mult mai
atacat va fi în epocã G. Cãlinescu, deºi s-ar fi putut trece
la o campanie durã ºi împotriva posteritãþii lovinesciene,
dupã ce se „rezolvã” atât de tranºant ºi cinic „cazul” lui
Maiorescu. În linii mari, ceea ce-i vor reproºa în anii’40‘50 comentatorii de ocazie ai oprei sale sunt idei sugerate
în trecut chiar de Ibrãileanu: cã e un sceptic rafinat, cu
teamã de angajare, conciliant, frivol ºi ºovãielnic. Totuºi,
atacurile ideologilor nu vor fi la fel de clare, de virulente,
ca în cazul lui Maiorescu, încercându-se chiar o
recuperare prin victimizare sau analogii forþate cu grila
sociologicã. De aici, comparativ cu precedentul, nu putem
vorbi ºi în „cazul” lui Lovinescu de strucurarea unui proces
în „etape”, abordarea sa pãrând mai permisivã ºi fiind
judecat de multe ori cu jumãtãþi de mãsurã, nediferenþiat,
împreunã cu ceilalþi incriminaþi, în articole teziste ce
vizeazã în general estetismul ºi cosmopolitismul.
Eugen Lovinescu avea în 1945 parte chiar de câteva
articole laudative, deºi contextul politic se schimbase
vizibil. Nimeni n-a afirmat, ca în cazul lui Rebreanu de
pildã, cã patronul Cenaclului Sburãtorul a dispãrut fizic la
timp (16 iulie 1943). Deºi n-a fost deloc un filogerman, nu
ºtim însã cât ar fi avut de suferit Lovinescu, dacã ar mai
fi fost în viaþã în anii ’50. Dar printre complimente se
strecoarã deja ºi primele sãgeþi ale criticii tinere, în 1945:
Camil Baltazar, referindu-se la „omul ºi opera” (Universul
literar) crede cã nu s-a stãruit pânã acum prea mult
asupra laturei sociale a activitãþii lui Lovinescu, iar ªerban
Cioculescu este primul care semnaleazã – „În amintirea
lui E. Lovinescu” – existenþa unui aºa numit „CAZ” în
privinþa operei criticului. „Existã, desigur, UN CAZ
LOVINESCU, aºa cum numeºte d. Victor Eftimiu în
frumoasa-i carte Spovedanii, nedreptatea ce s-a fãcut
marelui critic, refuzându-i-se o catedrã universitarã,
fotoliul academic ºi laurii premiului naþional – câºtigânduºi seninãtatea, la modul stoic ºi în stilul caracteristic,
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fãrã a fi deplin convingãtor, spectacolul sãu era de o certã
nobleþe patricianã”. Sunt sugerate aici câteva trãsãturi
definitorii ale omului contradictoriu Lovinescu, „laude” ce
vor deveni în curând adevãrate reproºuri din partea
detractorilor – serenitatea, aristocratismul, latura
patricianã, un fel de detaºare a entertainer-ului spiritual
care a fugit cumva, neimplicat, de Realitate, s-a izolat,
ca un spirit al înãlþimilor intelectuale, într-un fel de turn
de fildeº comod, burghez.
Dacã în 1944 îi era tipãrit postum (prin grija lui Pompiliu
Constantinescu) volumul al II-lea din „Titu Maiorescu ºi
contemporanii lui”, iar în 1945 C. Regman îl omagia pe
critic – „În marginea ciclului junimist lovinescian” (Revista
Cercului Literar), în doar trei ani situaþia se schimbã radical - repet, fãrã excese virulente, dar cu destule nuanþe
detractoare. Nicolae Moraru va trasa sarcinile noii critici
vorbind despre greºita poziþie idealistã a criticului, care
ar fi fost redus doar la un stadiu de arhivar, „care sã
înregistreze, compare ºi claseze”. Þelurile lui nu sunt
raþionale ºi sensibile, arbitrare, iar evoluþia artistului ar
deveni doar o cãutare zadarnicã de forme de expresie.
Practic, ca ºi în cazul lui Cãlinescu, Moraru acuzã faptul
cã nu e o problemã de persoanã ci de viziune, de sistem:
criticul trebuie sã fie clar un filosof marxist ºi din „pãcate”,
în critica lui Lovinescu ºi a celorlalþi, dominã curentul
estetic, idealist, formalist ºi neprincipial. Altfel spus, „vina”
omului este doar aceea cã s-a nãscut în coruptul mediu
burghezo-moºieresc ºi nu a înþeles ºi nici nu a putut trãi
eliberarea ºi iluminarea de a fi (deveni) leninist.
„Eroarea” lui Lovinescu ar consta deci într-un drum
ideologic fãrã ieºire: el a preferat sã rãmânã un mic
burghez pasiv, pe linia conservatorului Maiorescu,
navigând între „ape incerte” (apud. I. Vitner). Ar fi cazul
tipic al inadaptatului înghiþit „de sistemul timpului sãu pe
care nu-l poate depãºi”, omul devorat deci de societatea
în care s-a irosit trãind; iatã tertipul comunist în a nu-l
repudia definitiv pe Lovinescu, încercând prin victimizarea
lui, o revizuire parþialã ºi în liniºte, spre deosebire de
respingerea cvasitotalã a lui Maiorescu, „eliminat” violent ºi reconsiderat mult mai greu ºi târziu. Practic, toatã
vina o va prelua pe umeri mai ales pãrintele Junimii; cel
al Sburãtorului este, printr-o subtilã manevrã de
mistificare, tras cumva înspre ideea de stânga, cu care i
se gãsesc (inventeazã) afinitãþi în mãcar ºi pentru faptul
cã i-a „înþeles” ºi comentat pozitiv pe paºoptiºti. Pânã ºi
un citat din Lovinescu poate fi folosit de cãtre dogmatici
în favoarea lor, reinterpretându-i, normal, sensul: „Pentru
a-si spori autoritatea,în complexul cãreia intrã ºi factori
psihologici, critica trebuie sã aibã un caracter oarecum
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„Încercarea de a disocia realitatea esteticã a operei
de ansamblul poziþiei etice ºi ideologice a scriitorului ni
se pare iremediabil sortitã eºecului, opoziþia între estetica
marxistã ºi cea a autonomiei artei e una de neîmpãcat,
ireductibilã, unitatea între judecãþile esteticã, eticã ºi
ideologicã în planul artei e un postulat indestructibil al
criticii literare marxiste” (idem).
Totuºi, nu Tertulian va realiza un portret riguros al
„reconsideratului” Lovinescu – adevãrata monografie îi
aparþine lui Eugen Simion, în 1971, care-l va reaºeza la
locul binemeritat. Opinii vizând contradicþiile lui Lovinescu
au mai avut însã pe parcurs ºi S. Iosifescu („ªtiinþa ºi
spirit de partid”), Crohmãlniceanu (1962), Ileana Vrancea,
în mai multe cãrþi (1965, 1969 ºi 1975). Repunerea în
discuþie pe criterii estetice aparþine aºadar lui I.Negoi.þescu
în 1968 ºi E.Simion trei ani mai târziu.
„Aristocratul” Lovinescu a avut cumva un destin
postum nebulversant, ceva mai calm decât al lui
Maiorescu, semn cã pânã ºi comuniºtii au înþeles cã,
deºi au pregãtit terenul prin primul „caz” pentru a le
instrumenta pe urmãtoarele, câteodatã e mai utilã decât
o combatere totalã, o strategicã recuperare parþialã.

CAZUL G. CÃLINESCU
G.Cãlinescu este cel mai contestat critic literar în
viaþã, ºi pânã la cãderea monarhiei ºi dupã instaurarea
comunismului. Reprezintã, fãrã îndoialã, procesul cel mai
complex, labirintic, dintre toate cele cunoscute, „dosarul”
cel mai complicat aranjat de cãtre puterea comunistã,
care s-a folosit de G. Cãlinescu – tot ceea ce câºtiga,
aparent, în plan politic, oficial, pierdea apoi în plan literar/
spiritual. Dacã Titu Maiorescu a fost judecat la modul cel
mai agresiv dintre criticii care nu se mai puteau apãra în
scris, G. Cãlinescu devine cel mai discutat intelectual
de dupã Al Doilea Rãzboi Mondial. Probabil ºi datoritã
capodoperei sale, „Istoria literaturii de la începuturi pânã
azi” (vezi ºi articolele denigratoare de la începutul anilor
’40 ale lui F. Aderca ºi I. Negoiþescu!), în care mulþi scriitori
erau prezentaþi ironic sau succint, dar ºi datoritã
„talentului” criticului de a combate cu „acelaºi scump
condei pentru toate concepþiile”, dupã cum inspirat îl
portretiza V. Streinu. Cele douã etape detractoare se
desfãºoarã ºi de pe poziþii ideologice diferite.
În prima perioadã, între 1944 ºi 1947, se desfãºoarã
o adevãratã campanie a presei de dreapta împotriva lui
Cãlinescu, aflat într-o poziþie privilegiatã, de „stânga”, a
învingãtorilor care dictau tonul; în cea de-a doua perioadã
de contestare, din 1947 pânã spre 1960, Cãlinescu devine
victimã chiar a colegilor sãi, din stânga socialistã, pe
care o slujise cu abnegaþie, posibil din interes.
Rãzboiul îl „prinde” pe G. Cãlinescu semnând ca
„Aristarc” în VREMEA (pânã în septembrie 1944); la 15
septembrie lanseazã TRIBUNA POPORULUI, pe care o
va conduce pânã pe 11 februarie 1945; apoi, va fi directorul
altei noi publicaþii, LUMEA (între 25 septembrie ’45 ºi 16
iunie 1946); din octombrie 1945 pânã la finele lui 1947
colaboreazã ºi la Revista Fundaþiilor Regale; pe 20 martie
1946 apare NAÞIUNEA, condusã pânã la 18 februarie
1949 iar în martie 1947 – noua serie a JURNALULUI
LITERAR (pânã în iunie 1948).
PRO

dogmatic” (Scrieri, vol.5,1973. p.405).
Totuºi, cel mai puternic atac anti-Lovinescu îi aparþine
aceluiaºi Vitner, în serialul din Contemporanul, unde, dupã
ce s-a „ocupat” tranºant de demolarea lui Maiorescu,
abordeazã ºi „impasul” subiectivitãþii lovinesciene. Criticul
proletcultist crede cã, în 1925, s-a produs o rupere a lui
Lovinescu de Maiorescu odatã cu „Istoria Civilizaþiei
Române Moderne”, unde se scotea în evidenþã fondul
reacþionar al evoluþionismului junimist ºi se punea accent pe revoluþionarismul liberal, neînþelegându-se însã
marxismul. Detaºarea lui Lovinescu de Junimea ºi
impresionism duce cãtre determinismul lui Taine, criticul
folosindu-se de un sincronism totuºi idealist [n.b.: care
ar fi putut fi MATERIALIST, dar...], din „primul” Lovinescu
rãmânând doar criteriul clar al valorilor estetismului. Vitner
îl priveºte pe autorul „Mutaþiei valorilor estetice” ca pe un
personaj zbãtându-se între incertitudini: „atinge uneori,
vremelnic, soluþia categoricã, materialistã, dar o
abandoneazã imediat, atras de... speculaþiile gustului,
de jocul cu aparenþe, de totala libertate a esteticului”.
Am urmãri, aºadar, o evoluþie ideologicã „stranie” de la
junimism ºi impresionism spre liberalism ºi modernism
(pe alocuri atingând „avansata” criticã gheristã!) ºi revenind
la sfârºitul carierei la acelaºi „nefericit” maiorescianism,
în 1943. Vitner vrea astfel sã-l transforme pe Lovinescu
într-un „pionier” al marxismului, uºor dezorientat, care nu
a avut curajul sã lupte contra curentului, cãzând în
capcana „mirajului estetic” al lui Maiorescu. Opera sa ar
fi cumva manifestarea unei conºtiinþe burgheze”
INCERTE”, mergând de la conservatorism ºi pânã la
marxism, „într-o continuã cãutare a unui suport durabil”,
dar fãrã a i se revela cã Lenin este cel mai bun critic
literar! Lovinescu nu atinge ILUMINAREA, n-are puterea
de a ajunge pânã la capãt în aceste permanente schimbãri
de atitudine ºi cãutãri ideologice.
CONTRADICÞIILE lui Lovinescu vor mai fi semnalate
ºi de Savin Bratu ºi N. Tertulian, care încearcã ºi revizuiri/
reconsiderãri de pe poziþiile realismului socialist.
Lovinescu ar fi un impresionist inconsecvent, un susþinãtor
modernist care a permis însã „manifestarea unor elemente
utile ale activitãþii sale” în ceea ce priveºte istoria literarã,
lucratã cu o conºtiinciozitate aproape didacticã ºi în
promovarea prozei contemporane, în privinþa cãreia criticul
se orienta – paradoxal – spre realismul social ºi psihologic
(S. Bratu). E drept, vorbim despre o poziþie îngãduitoare
ºi aparent reconciliantã, dar la 1957 – un pas cumva
diferit faþã de sfârºitul anilor ’40, când Ion Cãlugãru îl
denigra pe Lovinescu în „Lipsa de autoritate a criticilor ºi
purismul criticii”.
Însuºi G. Cãlinescu nu s-a putut abþine sã nu-l
ironizeze ºi pe ºeful Cenaclului Sburãtorul, dupã ce
fãcuse acelaºi lucru ºi cu cel al Junimii: cosmopolitul
Lovinescu era un amestec de hegelianism ºi
schopenhauerianism. „Eroarea” lui Lovinescu ar consta,
crede N. Tertulian – care-i dedicã ºi un întreg volum, în
care-l recepteazã însã superficial! – nu doar în tendinþa
sa de a distinge ceea ce este artã de ceea ce nu e, ci
într-o dãunãtoare doctrinã „pur contemplativã”, care-l
fãcea sã opunã „elementul estetic” ºi „atitudinea artistului”,
formal ci nu tematic.
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Aºadar, G. Cãlinescu are o activitate jurnalisticã de
invidiat, mai ales cã se ºi orienteazã relativ repede,
ajungând sã fie considerat, în paginile din Dreptatea sau
Liberalul (unde semneazã, printre alþii, Oscar Lemnaru,
C. Coposu sau N. ªerban), de la un intelectual rafinat, o
fostã „mare glorie” ºi apoi chiar un „trãdãtor al culturii”, o
Iudã colaboraþionistã, care scrie la „Naþiunea”, în tabãra
celor care-l boicotau cel mai vehement pe Iuliu Maniu.
Ana Selejan urmãreºte, în „Trãdarea intelectualilor” ºi
„Reeducare ºi prigoanã”, aceastã metamorfozã a criticului
dintr-un democrat cu opinii, într-un reprofilat rapid al
ideologiei marxist-leniniste, pentru masse ºi artistulcetãþean: este cumva o etapã sociologizantã, popularizatoare ºi populistã, demagogicã pânã la urmã, în care
din poziþia de strateg al FND-ului Cãlinescu îºi permite
redactarea unui întreg „serial” anti-Maniu (de la TRIBUNA
POPORULUI, nr. 78 din 1944 pânã la NAÞIUNEA, nr. 45/
1946), dar se ºi adapteazã în texte teziste, de „actualitate”
– Probleme actuale ale culturii româneºti (CNT, 1946, 6
– unde rãspunde evaziv unei anchete despre crizism),
Artistul ºi timpul sãu (CNT, 1946, 45), Ce putem învãþa
(CNT, 1947, 59). G. Cãlinescu lanseazã acum ºi idei de
influenþã sovieticã, precum aceea cã doar muncitorul ar
fi înþeles cel mai limpede comandamentele þãrii
(„Lucrãtorul”, în Tribuna poporului, 1944, nr. 14) ºi cã
acelaºi muncitor „manual” trebuie sã-l ia sub ocrotirea sa
pe muncitorul... intelectual (!), sã-i suplineascã „infirmitãþile
structurale”!
Ironia sorþii va face în curând ca tocmai de aceste
„infirmitãþi” sã fie acuzat chiar confuzul teoretician propagandistic, aflat dupã cam toþi detractorii sãi de mai
târziu, într-o continuã derutã teoreticã. Oricum, în finalul
campaniei „dreptei” împotriva sa, Barbu Brãniºteanu îl
contestã în „Critica ºi opoziþia” (Adevãrul, 1947),
considerându-l „nepotrivit” pentru lumea politicã în care
se amestecase. De altfel, se va demonstra rapid cã
scriitorul putea fi uºor manipulat. Drept rãspuns, Cãlinescu
salutã cinic, pe rând, dispariþia tuturor gazetelor Opoziþiei
(Liberalul, Dreptatea) ºi asistã impasibil (chiar dacã se
aflã teoretic la „putere”) la desfiinþarea propriei reviste,
NAÞIUNEA, când, ipocrit sau doar resemnat, ca director
al tribunei folosite pânã atunci în interesul comuniºtilor
ce preluaserã integral puterea politicã, îºi „cântã”
necrologul: „ne-am fãcut istoria ºi ne-am încheiat rostul”.
Criticul începe sã înþeleagã realmente rolul sãu de pânã
atunci - „cal troian” plasat în lumea literarã – conºtientizând
cã, oricât ar saluta cãderea monarhiei sau ziua de naºtere
a lui Stalin, nu va fi receptat decât ca un fel de „tovarãº
de drum”. Destinul tragic, uman ºi literar al acestei complicate situaþii începe sã se contureze, dincolo de personalitatea cameleonicã a autorului ºi puterea sa uluitoare
de adaptare permanentã la noile condiþii istorice ºi
dogmatice. Totuºi, oricât s-a strãduit, „aristocratul” ce va
rãmâne pentru confraþi Divinul Critic, nu s-a putut niciodatã
transforma într-un veritabil proletcultist; ºi-a jucat rolul,
credibil sau mai degrabã nu – þinând cont cã „adevãraþii”
proletcultiºti/dogmatici i-au reproºat mereu câte ceva.
Începutul celei de-a doua mari campanii de presã
împotriva lui Cãlinescu, de aceastã datã mult mai
puternicã decât precedenta, va veni chiar din partea...
„colegilor” sãi, din noua tabãrã instauratã în toate poziþiile
cheie. Într-un moment când autorul pãrea profund
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înregimentat, începe sã fie treptat discutat/bil, dupã ce
primele sãgeþi sunt aruncate de I. Ludo (Rãspântia, 1945,
8) ºi Ion Silvan (Patria, 1946, 47), la adresa Compendiului
„Istoriei...”, iar „Enigma Otiliei” trezeºte alte câteva reacþii,
nu tocmai favorabile, din Contemporanul (Al. I.
ªtefãnescu, 1947, nr. 2) ºi în Revista Fundaþiilor (Eugen
Schilleriu, 1947, nr. 2).
Odatã cu 1948, Cãlinescu intrã practic în forþã în cea
de-a doua perioadã a contestãrii sale, care va dura pânã
în 1960 – în care devine „fostul intelectual”, acuzat de
idealism, estetism, impresionism, element nociv modernist, care trebuie reeducat ºi recuperat, dar numai dupã
o etapã obligatorie de „reconvertire ºi purificare” (a se
vedea Vlad Georgescu, Istoria Românilor). El nu înþelege
cã partitura tovarãºului util de drum se învechise ºi era
necesar sã urmeze o deplinã iluminare, chiar ºi la modul
agresiv.
Traseul lui devine, dupã cum s-a remarcat, unul
PARADOXAL; pe de o parte, scriitorul e eliminat din lumea
universitarã ºi indexat în cea literarã; pe de altã parte, i
se oferã funcþii politice formale, de „decor”. CAMPANIA
STÂNGII debuteazã strategic, cu virulente articole
semnate în Flacãra de N. Moraru (1948, nr. 1) ºi Vicu
Mândra (idem, nr. 3), dupã o altã încercare mai timidã,
din 1947, a lui Ion Vitner ºi Ion Mihãileanu, care-l numeau
pe Cãlinescu un adept al liniei estetice MaiorescuLovinescu.
Acuzat de purism ºi idealism, Cãlinescu, redevenit
brusc „modernistul” este tras la rãspundere pentru cã nu
percepe materialismul dialectic, iar critica sa nu are
intenþii ideologice. Metoda principalã a „demascãrii”
greºelilor trecutului devine atacul la persoanã, la care
singura soluþie de rãspuns este... autocritica!
În plinã ideologizare a literaturii, „înfierarea” vinelor de
a fi trãit în alt regim era subterfugiul principal – apud E.
Negrici ºi M. Niþescu – pentru a-l „ajuta” pe cel „nedumerit”/
ºovãielnic SÃ ÎNÞELEAGÃ. Intimidându-l, i se deschideau
ochii, frica acþionând ca un bun profesor de realism-socialism. „Dumirirea”, adicã REVELAÞIA, înseamnã implicit recuperare, reconsiderare, reabilitare – elemente ce
conduc cãtre o altã „viziune”, din dezgheþul poststalinist:
preluarea/prelucrarea MOªTENIRII CULTURALE a
trecutului negatã pânã atunci. Altfel spus, Cãlinescu
devine un subiect al experimentelor „mentorilor negativi”,
Vitner&Co, care iniþial îi blameazã trecutul, punându-l sub
acuzaþie, iar apoi parþial îl „recupereazã”! N. Moraru
observã partea „pozitivã”: G. Cãlinescu a fãcut în ultima
vreme serioase „REVIZUIRI”, dar mai ales pe cea
negativã: linia pãstratã e, din nefericire, maiorescianã,
deci ne-marxistã! Vicu Mândra este mai versatil: nu-l atacã
iniþial pe Cãlinescu omul, încã bine vãzut, ci doar pagina
„învechitã” de sub egida acestuia din Naþiunea, care în
structura sa de ºcoalã veche e ostilã noului drum ºi îºi
deruteazã cititorii, influenþându-i eronat. Studentul îºi
citeazã chiar profesorul: „Trãiesc voluntar, într-o confuzie
de genuri... opinia publicã mã intereseazã puþin”. Aceastã
analizã de suprafaþã a lucrurilor e greºit aplicatã în
„candoarea” sa de Cãlinescu, impresionist ºi prea purist,
„aducându-ºi aportul la mãrirea confuziei ideologice [deºi
noi - reia Mândra ideea lui Moraru – „ªTIM” cã G.
Cãlinescu a fãcut în ultima vreme progrese, privind cu
interes drumul „nou” etc.].
53
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neizbutitã, pentru cã nu aratã un proces de dezvoltare
(nr. 84 – 7 mai 1948), deci nu e propriu zis o istorie a
literaturii! Prin atitudinea sa contradictorie, (sic!), Vitner
îl mai acuzã cã e „metafizic” (de ce-l citeºte pe
reacþionarul franchist Ortega Y Gasset?) ºi cã nu e încã
transformat vizibil în sensul artei cu tendinþã a clasei
muncitoare, situându-se, cu vicii de gândire, pe unele
poziþii încã idealiste.
Concluzia lui Vitner reprezintã apogeul negãrii lui
Cãlinescu: „ceea ce i se pare firesc pe plan politic ºi
social, ceea ce vede lãmurit în planul realitãþii, înceteazã
sã mai fie atât de clar când trece în domeniul ideilor,
unde apãrã poziþii retrograde; el trãieºte o DRAMÃ, a
ideilor confuze, transformarea d-sale spiritualã fiind
DISCUTABILÃ”.
Duplicitatea cãlinescianã este sancþionatã pânã la
finele „serialului”: numãrul 83 (30 aprilie – „Istoria e
compromisã, metoda de lucru fiind vicioasã”), numãrul
86 (21 mai – „Nu l-a citit îndeajuns pe Stalin; e la o
rãspântie, nelimpezit”; numãrul 88 (4 iunie) – ºi ultimul:
Cãlinescu e un iluzionat, crescut în spiritul acestei mentalitãþi burgheze în declin, atras de farmecul speculativ,
apologet al ei chiar când politiceºte s-a alãturat maselor;
pe plan ideologic el rãmâne sub influenþa mentalitãþii
duºmanilor poporului. De ce? Conchide simplu Vitner –
„Pentru cã nu luptã sã înlãture din gândire rãmãºiþele
vechii ideologii, potrivnice propriei sale dezvoltãri”.
Aceastã „definiþie” se poate aplica, practic, pe studiul
de caz al oricãrui intelectual blamat de cãtre dogmatici
cã a trãit ºi a creat în regimul „trecut”. Cum se mai putea
apãra Divinul Critic în acest cerc vicios? Nici n-a mai
fost nevoie, pentru cã dupã „romanul” lui Vitner au apãrut
ºi alte articole combative, Cãlinescu devenind o þintã
predilectã, hãituit cumva din toate pãrþile: Petru Dumitriu
(Flacãra, 1948), Vicu Mândra – din nou (septembrie, 1948),
Ion N. Bãlãnescu, J. Popper, N. Tertulian º.a.
Cãlinescu mai încearcã tardiv sã se reabiliteze în faþa
detractorilor sãi: printr-o scrisoare chiar cãtre decanul Iorgu
Iordan, în care-l demoleazã efectiv, cu argumente, pe
oportunistul Mândra, refuzând din acel moment orice alt
dialog polemic cu respectivul, dar ºi prin articole de fond,
gen „Datoria criticii” sau „Discuþii critice” (CNT, 1948, 118),
pe linia oficialã. Cu aceeaºi rãbdare i se justificã ºi lui
Tertulian, în NAÞIUNEA (1948, 706).
„Am fost mai deschis înþelegerii decât alþii” (era
ridiculizat, nici mai mult nici mai puþin, cã nu a fost marxistleninist pânã sã… preia comuniºtii efectiv puterea!). Dar
jocurile erau deja fãcute. Dupã acþiunea comunistã antiCãlinescu, verdictul era unic: criticul, tributar probabil ºi
ego-ului sãu, incapabil sã tacã în presã ºi sã se retragã
pentru o vreme din lumina „reflectoarelor” zilei era vinovat
de idealism, estetism, fiind declarat la unison element
nociv, decadent, al trecutului ce trebuia depãºit.
Prin urmare, îºi þine ultimul curs la Universitate pe 31
iunie 1949, fiind îndepãrtat ºi detaºat în noiembrie la
Institutul de Istorie literarã ºi Folclor, ce-i poartã azi
numele, rãmânând director din 1951 pânã la moarte, în
12 martie 1965. În 29 mai 1948 este ales membru titular
al Academiei RPR, în 1960 revine „onorific” la catedra
Facultãþii de Filologie (ºi ca ºef, tot formal, al acesteia).
Straniu, din punct de vedere POLITIC, a fost mereu
împlinit: este deputat încã din 1946 pânã la sfârºitul vieþii!
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Criticul se disculpã în Contemporanul (Valoarea
esteticã a contemporaneitãþii, 1948, 66) ºi Naþiunea (Un
rãspuns, 1948), delimitându-se de Maiorescu ºi Lovinescu,
pe care-i va mai renega ulterior de mai multe ori [vezi ºi
Cazul Maiorescu – articolul Poezia realelor, JURNALUL
LITERAR, 1948, 4-5]. Dar defãimãrile nu se vor opri aici,
Cãlinescu devenind ºi el o victimã în „serial” a timpurilor
comuniste (la fel cum îl tratase chiar el pe Maniu!): acelaºi
Moraru subliniazã într-o conferinþã (reluatã în Flacãra ºi
apoi în Volum – Critica criticii ºi sarcinile ei) poziþia
principial greºitã a lui Cãlinescu, în care s-ar reflecta
„CONFUZIA IDEOLOGICÃ” a ultimelor douã decenii,
practic sugerându-i-se ca „teribilistul” sã se schimbe cât
mai repede într-un îndrumãtor constructiv al luptei de
clasã. ªi acelaºi Mândra, tot în Flacãra (nr. 6/1948), îi dã
un rãspuns la „rãspuns”, prin reexaminarea unui buletin
de ºcoalã veche: „G. Cãlinescu dã ideologiei un sens
eronat, nu l-am acuzat cã e antiprogresist, ci cã nu-ºi
adapteazã metoda la materialismul dialectic, sã-l
citeascã pe Lenin, nu poate fi amabil ºi neutru, trebuie
sã participe efectiv la bãtãlia de idei”. Drept urmare,
Cãlinescu îºi revizuieºte încã o datã comportamentul,
atent la indicaþiile preopinentului sãu, ºi va da instrucþiuni
– în pagina de gazetã atât de criticatã – pentru tinerii
colaboratori. Evident, V. Mândra rãmâne tot nemulþumit
de atitudine, subliniind cã G. Cãlinescu pur ºi simplu nu
înþelege cã s-a schimbat „ceva”: criticul trebuie sã fie un
tovarãº de muncã al artistului. „Revizuirea” lui Cãlinescu
este deci în plinã desfãºurare, atacurile devenind
concentrice, prin implicarea ºi a celor de la Revista literarã
ºi Viaþa sindicalã, reproºându-i-se cã acþiona mereu cu
jumãtãþi de mãsurã, cã e un spirit decadent, mic-burghez,
bizantin ºi cã nu e capabil sã facã pasul decisiv prin
„reeducare” cãtre progresism ºi „obligativitatea aplicãrii
marxismului în analizã”. Poziþii concomitente antiCãlinescu apar ºi în rubrica „Baricada” (Flacãra) ºi
„Marginalii” (Contemporanul). Cu siguranþã „speriat” ºi
încercând sã se apere de toate aceste manevre
defãimãtoare, în textul „Spre o criticã literarã marxistleninistã” (NAÞIUNEA, 1948, 567) îl declarã pe I. Vitner
criticul progresist al momentului. Urmarea? În niciun caz
recunoºtinþa la care se aºtepta Cãlinescu. Apar câteva
alte articole violente în Contemporanul, semnate de acest
stomatolog, reciclat universitar, între aprilie-iunie 1948.
Vitner (care-i va lua ºi locul la catedra de Literaturã) devine
cumva inamicul public numãrul unu, chiar prin ipocrizia
afirmaþiei din „Confuzia valorilor în critica noastrã literarã”
[CNT, 16 apr. 1948]. „Nu vrem sã spunem cã ne aflãm în
faþa unui CAZ G. CÃLINESCU! Dar ar exista o contradicþie
clarã între democratul hotãrât, combativ ºi îndrumãtorul
cultural confuz”. Deºi se rupe de linia maiorescianã,
mergând pe un alt traseu – Croce, Dilthey -, Cãlinescu
este un formalist, bizantist, un fel de „TRÃIRIST” (!),
apologet al confuzionismului cultural. În nr. 82 (23 aprilie),
Cãlinescu devine ºi nihilist, opera lui – speculativã,
sacerdotalã, ezotericã. Vitner îl transformã într-un mistic
al marilor secrete, rafinat, iniþiatic, pentru care nu existã
altceva decât ideI, literatura fiind o ficþiune ruptã de viaþa
cotidianã. De aceea Cãlinescu nici nu avea cum sã-l
înþeleagã pe Gherea. În continuarea „dizertaþiei” sale,
Vitner îl crede pe G. Cãlinescu pur ºi simplu ostil ºi opac
ºi cu Ibrãileanu,” ISTORIA” sa rãmâne o încercare

SAECULUM 3/2009

studiu

PRO

În 1955 i se permite „mizantropului” reciclat sã þinã, în
Contemporanul, „Cronica optimistului”. În anii ’60 poate
þine cursuri despre Eminescu ºi Creangã, publicã Bietul
Ioanide (1953) ºi Scrinul negru (1960), luptând însã în
ambele cazuri cu cenzura, cu contestãrile din presã, prima
dintre ele fiind chiar retrasã din librãrii ºi biblioteci, în
urma articolelor polemice ale lui N. Popescu Doreanu –
ultimul mare denigrator al romancierului Cãlinescu, în
vreme ce ultimul contestatar al criticului a fost Leonte
Rãutu [Lupta de Clasã, 1949 – prin care i se pune sub
semnul întrebãrii, pe baza cosmopolitismului ºi a gratuitãþii
artei însuºi cursul de TL pe care-l preda, încã, la
Universitate]. Alþi critici ce i-au reproºat mereu cã vine în
contradicþie, practic ca teoretician, cu propriile concepþii
de militant democrat, progresist social, l-au revizuit
(reconsiderat) pe parcurs de pe poziþii marxiste: „nu trebuie
privit ca aristocratul estetizant ci... ca democratul antimaiorescian” (S. Bratu). Pe lângã tributurile aduse regimului ce l-a privilegiat, dar l-a ºi pedepsit concomitent
(articole festiviste, volume ca „Am fost în China Nouã;
Kiev – Moscova – Leningrad”), i s-au mai adus ºi alte
acuze extreme, prin ricoºeu, ca vinovatul moral numãrul
unu pentru denigrãrile lui Cãlinescu ºi Maiorescu. În cartea
sa din 1978, Ileana Vrancea îl decreteazã vinovat nu doar
pentru ce a scris el, ci pentru tot „proletcultismul fanatic
decretat ºi profesat de alþii!”. Vor urma însã ºi abordãri
pozitive: G. Muntean, I. Bãlu, S. Damian (fost proletcultist)”.
REABILITAREA sa n-a fost definitivã decît postum,
în anii ’70. Cel care semna Aristarc , obligat sã devinã
din „mizantrop”-„optimist”, a simbolizat, cumva, Artistul
ca victimã colateralã a sistemului ce l-a atras ºi l-a respins
ºi în care nu s-a înregimentat total niciodatã – parþial
doar, POLITIC, fiind lovit INTELECTUAL. Adoptând mereu
o poziþie contradictorie, histrionul de geniu ºi-a asumat
„mãºtile jocului”: „VORBESC CU MARE PATOS DESPRE
LUCRURI DE CARE NU SUNT CONVINS”. Înfruntând
campaniile de presã din þarã, Cãlinescu a fost boicotat ºi
de cãtre exilul românesc – Virgil Ierunca traseazã în 1957,
în revista” Carte de dor”, nr.11, punctul de vedere conform cãruia Divinul Critic n-ar fi nici mãcar paradoxal, ci
doar contradictoriu: „Ceea ce se poate numi Cazul
Cãlinescu nu depãºeºte limitele unei moftologii individuale. El nu face altceva decât sã-ºi apere ecouri din
personalitatea LUI. Nu existã în tot ce a scris niciun efort
de a pune în chestiune destinul culturii ºi literaturii române,
atacate în chiar absenþa lor”. Dincolo de aceste afirmaþii
dure, ori de poziþia confuzã ºi rigidã pe care o are
Cãlinescu faþã de Maiorescu ºi Lovinescu, sã nu uitãm,
totuºi, ºi activitãþile sale pozitive de dupã schimbarea
regimului. El publicã în Naþiunea ºi Lumea (17.02.1946)
comentarii despre filosofia lui Maiorescu, în Naþiunea din
3.03.1947 vorbeºte despre exilul lui Eminescu, tot în 1947
foloseºte termenul hulit de estetism, în eseul” Istoria ca
ºtiinþã inefabilã ºi sintezã epicã”, în care criticul, în plinã
schimbare a literaturii, afirmã categoric preeminenþa criteriului estetic în judecarea operei, în continuarea concepþiilor sale din” Principii de esteticã”(1939). Pânã ºi unele
Cronici ale Optimistului, din 1955 pânã în 1964, sunt tot
un fel de fragmente ale unei estetici pierdute – rãmasã în
stadiu latent, în sinele criticului – care salveazã lumea
noastrã culturalã din marasmul realist-socialist pânã la
SAECULUM 3/2009

apariþia în 1965 a altui volum care conþine în titlu formula
atât de anatemizatã, „Estetica basmulu”, în revenirea la
normalitate. Cum au remarcat ºi urmaºii critici, pentru
Cãlinescu, chiar în situaþiile de crizã, când de multe ori a
scris nu ceea ce gândea ºi aprecia de fapt, ci ceea ce
trebuia, impus politic,obiectul istoriei literare îl reprezintã
doar valorile estetice , nu conjuncturile istorice: „Rostul
istoriei lterare nu e de a cerceta obiectiv problemele
impuse din afara spiritului nostru, ci de a crea puncte de
vedere, din care sã iasã structuri acceptabile” (Principii
de esteticã,1968,ed.II, p82).
Peste toate aceste greºeli, inerente omului Cãlinescu,
trecând prin accidente sau derapaje ideologice, criticul
trebuie privit ca un destin dramatic, într-o societate totalitarã, în care reuºeºte sã supravieþuiascã, orientându-se,
chiar fiind considerat ezitant sau oportunist. „Interzis în
Amfiteatrul Odobescu, Cãlinescu vorbea în Aula Academiei despre poezia lui A.Toma. UN caz tragic, un paradox”. Practic – crede Eugen Simion – I s-au aplicat lui
CÃlinescu douã unitãþi de mãsurã: una permisivã, onorificã, de deputat ºi academician, alta restrictivã, represivã,
care o blocheazã pe prima.

Concluzii
Poziþia celor trei mari critici (Maiorescu, Lovinescu,
Cãlinescu) de la sfârºitul anilor ’40 ºi pânã la 1965 este
una discutabilã ºi dramaticã, stârnind controverse,
estetismul pe care ei l-au promovat fiind respins din punctul
de vedere al noii „generaþii” care propagã teze marxistleniniste, dorind o criticã bazatã pe realism-socialism ºi
materialism-dialectic, nevalidatã în literatura noastrã.
Cecitatea generaþiei ’50 a lui Rãutu, Vitner, º.a., interpretãrile forþate, calitãþile teoretice nule, formulãrile submediocre aratã încã o datã cã doctrinele nu produc opere
mari, ci doar le judecã – exact ceea ce recomanda în
perioada respectivã aparatul de partid ºi de stat. Operele
dogmaticilor discutaþi mai sus nu vor conta decât pentru
a urmãri istoric destinul zbuciumat al scriitorului român
în plin proletcultism, oferind tocmai prin inegalitãþile lor,
perspectiva corectã în ceea ce-i priveºte pe criticii estetizanþi care vor fi recuperaþi, prin prisma valorii lor ºi nu
printr-o reevaluare parþialã în care se încerca apropierea
lor de linia Gherea-Ibrãileanu. Ne întoarcem astfel la ce
spuneam la începutul studiului: cea de-a treia generaþie
post-maiorescianã de creaþie se va regãsi pe parcurs ºiºi va impune modelele datoritã calitãþii ºi talentului
exponenþilor ei, chiar trecând prin niºte etape de
cumpãnã, în vreme ce „ºcoala” care i-a judecat pe
aceºtia în anii ’50 este astãzi perimatã (cu excepþia numitã
OV.S.Crohmãlniceanu). Urmãrim o perioadã cu multe
metamorfoze, preponderent negative, cu multe rãsturnãri
de situaþie, încordãri/îngheþ ºi destinderi/destalinizare,
pentru cã este vorba de fapt de o stagnare ºi o întoarcere
la curente antebelice, ignorând realitatea europeanã a
anilor’50 ºi racordarea la modernitate, care se va face
abia prin ºaizecism. Cum s-a mai spus, nu putem analiza
o generaþie de creaþie pentru cã nu avem practic o etapã
de evoluþie ci una de mutaþie(L.Chiºu). Trebuie sã putem
judeca deci obiectiv perioada respectivã, fãrã sã cãdem
în inutil pamflet, pentru a putea face din niºte istorii
imposibile o istorie posibilã a vieþii literare postbelice.
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Mari a lui Aurel C. Popovici, consilier al arhiducelui,
precum ºi numeroase articole pro-monarhice apãrute în
presa austriacã a vremii, semnate, între alþii, de Al. VaidaVoevod.
Adepþii ardeleni ai tendinþelor reformatoare ale
imperiului vor declanºa chiar confruntãri dure cu adversarii
orientãrii pasiviste ºi promotorii angajãrii luptei politice
pentru afirmarea identitãþii naþionale ºi obþinerea de drepturi
pentru românii majoritari în Transilvania. Un grãitor
exemplu îl constituie episodul „tinerilor oþeliþi”, grupare a
tinerilor intelectualiu ardeleni condusã de Octavian Goga,
angajaþi ferm într-o amplã bãtãlie politicã ºi publicisticã
în perioada 1909-1911. Mai mult chiar, pentru
compromiterea adversarilor aripii vechi a conducerii
P.N.R., unii din reprezentanþii acesteia, cum a fost, din
nou, cazul lui Al. Vaida-Voevod, au recurs inclusiv la
acuzaþii de „trãdare”, asemenea celei îndreptatã împotriva
poetului, ziaristului ºi luptãtorului Octavian Goga4.
Atitudinea conciliantã, colaboraþionistã chiar, a unora
dintre liderii politici ardeleni, dar mai ales susþinerea de
cãtre ei pe faþã a imperiului, au stârnit preocupare ºi
îngrijorare în rândurile francmasoneriei occidentale (în
principal britanice, franceze, italiene etc.) ºi maghiare.
Deosebit de activã a devenit francmasoneria britanicã
interesatã în cãderea dualismului austro-ungar pentru aºi intensifica prezenþa politicã ºi economicã în Europa
Centralã ºi de Sud-Est. La fel de active s-au dovedit, din
cu totul alte motive, ºi unele cercuri francmasonice
ungureºti. Ele reprezentau poziþia ºi interesele acelor
formaþiuni politice care urmãreau desprinderea Ungariei
din imperiu ºi obþinerea, pentru prima oarã dupã
dezastruoasa înfrângere ºi distrugere a statului maghiar
la Mohács, în 1526, a statutului de stat independent ºi
suveran. Amintim, în acest sens, grupãrile francmasonice
constituite în jurul publicaþiei orãdene „Világ”, dar ºi cel
din cadrul Societãþii literare „Petõfi Társaság” din
Budapesta.
Toate cercurile francmasonice ungureºti favorabile ideii
unei Ungarii independente sperau ca între fruntariile ei sã
fie obligatoriu incluse teritorii ca Slovacia, Ucraina
Subcarpaticã, Croaþia, Voivodina ºi Transilvania.
Atât francmasoneria britanicã, cât ºi cea maghiarã
au încercat sã atragã de partea lor pe reprezentanþii de
frunte ai minoritãþilor etnice din spaþiul geografic
menþionat.
Unul dintre agenþii neobosiþi ai intereselor britanice în
regiune a fost istoricul W. Seton-Watson, cunoscut ºi
sub numele de „Scotus Viator”.
Atât lui cât ºi cercurilor francmasonice maghiare le-a
atras atenþia lupta dârzã, plinã de curaj, pe plan politic ºi
în presa vremii, dusã de tânãrul, pe atunci, poet ºi publiPRO

Un capitol neglijat în cvasitotalitate al activitãþii
desfãºurate de Octavian Goga este cel referitor la
apartenenþa sa la francmasonerie ºi legãturile lui cu
aceasta. În parte, puþinãtatea informaþiilor, ca ºi lipsa de
interes a poetului însuºi de a se referi la astfel de aspecte
sunt de înþeles ºtiut fiind faptul cã francmasoneria este o
organizaþie secretã, iar membrii sãi nu sunt încurajaþi sau
autorizaþi sã facã publicã activitatea lor.
Dupã cum se ºtie, francmasoneria era destul de bine
reprezentatã, de secole, în spaþiul transilvan. Mulþi dintre
reprezentanþii ardeleni ai curentului iluminist au aparþinut
diverselor loji francmasonice. De notorietate, în acest
sens, este calitatea de francmason avutã de medicul Ioan
Piuariu-Molnar sau de însuºi Horea, conducãtorul revoltei
þãrãneºti din anii 1784-5.
Francmasoneria s-a implicat în organizarea ºi
desfãºurarea rãscoalei conduse de Tudor Vladimirescu
(1821), dar ºi a revoluþiei de la 1848-9. Cu acel prilej au
fost fãcute, inclusiv prin intermediul munteanului Nicolae
Bãlcescu, tentative de aplanare a conflictului cu
reprezentanþii lojilor francmasonice maghiare2.
Violenþa ºi urmãrile tragice ale evenimentului vor avea,
însã, consecinþe negative, amplificate ºi mai mult de
cursul ulterior, nefiresc, al istoriei. Decizia realizãrii
compromisului istoric de constituire a dualismului austroungar – încercare disperatã de salvare a monarhiei
habsburgice multiseculare – a înstrãinat radical – cel puþin
la început – clasa politicã ºi clerul românesc din Ardeal.
Implicit, aceasta a avut consecinþe în rãcirea relaþiilor
acestora cu cercurile francmasonice de la Viena ºi din
alte centre importante ale imperiului considerate vinovate
de sacrificarea naþiunii române3.
Francmasonii români, în cãutare de soluþii ºi de noi
aliaþi, în noile condiþii ºi circumstanþe, se orienteazã spre
alte loje dispuse sã se implice ºi sã sprijine lupta lor
pentru realizarea obiectivelor ºi idealurilor lor.
Un moment încurajator, dar ºi deviant, îl constituie
accederea lui Franz Ferdinand la rangul de prinþ
moºtenitor. Conºtient de criza uriaºã ce ameninþa
spulberarea imperiului, arhiducele, el însuºi francmason,
promoveazã, principial, ideea unor reforme socialeconomice ºi politice pentru minoritãþile etnice, inclusiv
pentru românii ardeleni, menite a transforma þara într-o
confederaþie de tip helvetic.
Programul reformator al arhiducelui a produs derutã
mai ales în rândurile conducerii conservatoare, comodã
ºi lipsitã de curaj ºi imaginaþie, a P.N.R. Mulþi dintre liderii
ei, membri ai unor loje francmasonice, vor susþine
programul prinþului moºtenitor ºi vor adera la el gãsindui chiar justificãri în plan doctrinar ºi ideologic. Exemple,
în acest sens, sunt lucrarea Statele Unite ale Austriei
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cist Octavian Goga. Prin poetul Ady Endre, faþã de a
cãrui creaþie literarã Goga manifestase un interes
deosebit, traducând, cu har, în româneºte unele poeme,
grupul „Vilag” a urmãrit atragerea acestuia de partea
intereselor maghiare. Poetul român a dovedit, însã, o
maturitate deosebitã ºi o înþelegere realistã, profundã a
situaþiei. El a intuit faptul cã interesele maghiare nu
corespundeau celor ale românilor ardeleni. În opinia lui
susþinerea cauzei maghiare ar fi însemnat nimic altceva
decât o simplã schimbare de stãpân, dar ºi posibilitatea
materializãrii visului formãrii unei Ungarii Mari.
De aceea, deºi faþã de principalul reprezentant al
grupului „Világ” – Ady Endre – O. Goga a continuat sã-ºi
exprime admiraþia, din punct de vedere politic el nu a
agreat ºi nici nu a susþinut poziþia acestuia.
Justeþea atitudinii lui Goga a fost confirmatã, la sfârºitul
anului 1918 ºi începutul lui 1919, când clasa politicã
maghiarã de inspiraþie francmasonicã, în frunte cu Ady
Endre ºi sociologul Jászi Oszkár, a fãcut eforturi disperate
pentru a anula efectele Marii Adunãri Naþionale de la 1
Decembrie 1918 de la Alba Iulia ºi, pe cale de consecinþã,
pentru a se opune desprinderii Transilvaniei din cadrul
statului maghiar.
Tot fãrã succes a fost ºi demersul grupãrii
francmasonice din cadrul „Petöfi Társaság” din
Budapesta, care îl primise în rândul ei pe poetul român
ca semn al recunoºtinþei faþã de traducerile excepþionale
fãcute de acesta din opera patronului ei spiritual, ca ºi
din opera altor importanþi poeþi maghiari. Al. Vaida-Voevod
considerã cã poetul român ar fi fost susþinut, în disputa
cu el ºi aripa conservatoare a conducerii P.N.R., de
francmasoneria maghiarã: „Legãturile prin „Petöfi
Társaság” cu francmasoneria ungureascã i-au prins atunci
bine lui Goga. Corb la corb nu scoate ochii ...”5
Este adevãrat cã atât Ady Endre, cât ºi reprezentanþi
ai altor cercuri francmasonice maghiare (inclusiv
universitarul clujean Gyulai Farkas) vor protesta împotriva
condamnãrii, în anul 1911, a poetului român pentru delicte
de presã, intervenind chiar pentru graþierea lui pe motiv
cã tradusese din literatura maghiarã. Ady îi va adresa ºi
o emoþionantã scrisoare deschisã în semn de solidaritate
cu cauza lui. În rândurile intelectualilor unguri din Cluj
sentinþa de condamnare a lui Goga a stârnit o puternicã
dezaprobare. Se recunoºtea, astfel, cã s-a comis o
nedreptate împotriva „celui ce a tradus pe Petöfi ºi pe
Madách”.6
E greu, totuºi, de crezut cã tocmai cei care fãceau
parte din elita clasei politice maghiare – âinta multor
atacuri de presã ale poetul român – nu numai cã nu erau
deranjaþi de adevãrurile crude rostite de acesta, dar chiar
aprobau ideile ºi acþiunile sale iredentiste. În realitate,
atitudinea lor subliniazã încurajarea oricãror manifestãri
menite a slãbi puterea ºi autoritatea instituþiilor dualiste
în speranþa cã, astfel, se va ajunge ºi la realizarea
idealurilor maghiare de independenþã ºi suveranitate, de
refacere a unui stat maghiar de sine stãtãtor, dispãrut din
istorie dupã tragica bãtãlie de la Mohács din august 1526.
Deºi rãmas în relaþii de cordialitate cu mulþi intelectuali
ºi scriitori maghiari din epocã – unii reprezentând diverse
grupãri francmasonice – Octavian Goga nu le-a fãcut jocul
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ºi a continuat sã promoveze, prin scris ºi acþiuni politice
tot mai curajoase, idealurile dragi naþiunii române.
Nici una din extrem de puþinele, dar ºi
neconcludentele, referiri la calitatea de francmason a lui
Octavian Goga nu precizeazã data primirii sale în aceastã
organizaþie, nici loja din care a fãcut parte. Mircea Popa
este de pãrere cã accederea lui Goga în francmasonerie
ar fi avut loc în perioada interbelicã: „în perioada
interbelicã el nu va ezita sã intre alãturi de Sadoveanu
într-o lojã masonicã.”7
Este o precizare vagã, nesusþinutã de dovezi sau
argumente credibile. Ba chiar inexactã8. Ea confirmã încã
o datã cunoaºterea insuficientã ºi superficialã a vieþii ºi
activitãþii lui O. Goga ºi este departe de a clarifica acest
aspect din biografia lui.
Mircea Popa este la fel de neinformat ºi în privinþa lui
M. Sadoveanu, cel care, lucru destul de rar, a reuºit, în
deceniul al IV-lea al secolului trecut, sã unifice, sub
conducerea sa, toate lojile ce funcþionau în perioada
respectivã pe teritoriul României. Numai cã, atunci, O.
Goga încetase a mai fi francmason.
Abordând acest subiect, Veturia Goga9 a afirmat
adesea cã O. Goga a fost francmason, fãrã a intra, însã,
în prea multe detalii. Ea a precizat cã, prin 1925-1926,
înainte de a deveni ministru de Interne, Mihail Sadoveanu,
neºtiind cã poetul era deja francmason, a încercat sã-l
recruteze în aceastã organizaþie. Tot Veturia Goga a mai
afirmat cã, în virtutea poziþiei sale de francmason,
Sadoveanu i-a cerut, ulterior, ministrului Goga fonduri
pentru editarea unei publicaþii cultural-literare10, care ar fi
trebuit sã se numeascã „Comoara”. Potrivit Veturiei Goga,
Sadoveanu ar fi obþinut circa 13 de milioane de lei din
fonduri ale Ministerului de Interne, sumã pe care, la
încheierea mandatului, nemaiputând-o recupera sau
justifica, Goga a fost nevoit s-o achite din propriul buzunar.
Relatând aceastã întâmplare, vãduva poetului a susþinut
cã, personal, a fost nevoitã sã renunþe la multe blãnuri ºi
bijuterii personale pentru ca soþul sãu sã poatã face rost
de banii respectivi.
Raporturile de prietenie ºi chiar de colaborare în
domeniul publicistic11 – invocate de M. Popa – nu au nimic
de-a face cu calitatea de francmasoni, calitate anterioarã
– cel puþin în cazul lui Goga - datei menþionate de autorul
respectiv.
Nici Horia Nestorescu-Bãlceºti, într-o lucrare recentã12,
nu clarificã prea mult raporturile poetului cu aceastã
organizaþie. Informaþiile oferite de el se referã aproape
exclusiv la anul 1929. El nu spune nimic în legãturã cu
data primirii poetului în Francmasonerie ºi trece cu
vederea demisia acestuia din organizaþie.13
Astfel, autorul citat semnaleazã prezenþa lui Goga,
în 17 februarie 1929, la proclamarea lui Constantin
Argetoianu ca Mare Patron al Ordinului Masonic Român.
O sãptãmânã mai târziu, respectiv la 24 februarie 1929,
poetul primeºte, cu inscripþie nominativã, sub numãrul
15, exemplarul din Grands Constitutiones
Constitutiones, fapt ce
vorbeºte de la sine despre respectul de care se bucura.
Douã luni mai târziu, adicã în luna aprilie, pe când
avea gradul masonic 30, poetul militeazã pentru fondarea
Blocului creºtin francmasonic. Prin aceasta, el vroia ca
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– n.n.) ºi când a vãzut pe pereþii încãperilor atârnând
portretele lui Bãlcescu, Brãtianu, Goga ºi ale altor bãrbaþi
de frunte ai neamului, i-a reproºat ferm subalternului sãu
cã îl face sã-ºi piardã timpul cu asemenea treburi mãrunte,
când, de fapt, cei vinovaþi (francmasonii – n.n.), venerau
tocmai pe cei ce fãcuserã România modernã.”24
Numele poetului este evocat, din nou, printre cele ale
scriitorilor români masoni: „Sã începem cu cei mai
„sonori”: Mihail Sadoveanu, Ion Minulescu, Victor eftimiu,
Pãstorel Teodoreanu, Octavian Goga, Garabet Ibrãileanu,
Duiliu Zamfirescu, Gala Galaction, Mihail Sorbul, Mihail
Ralea etc. etc.”25
Cei menþionaþi nu sunt singurii care se referã la
apartenenþa lui O. Goga la Francmasonerie. În lucrarea
sa, Daniel Bresniak26 pomeneºte numele lui O. Goga
printre cele ale prim-miniºtrilor români27, respectiv ale
scriitorilor români.28 Ideea este reluatã ºi de Dan A.
Lãzãrescu.29
Revenind, trebuie arãtat cã, prin Seton-Watson, O.
Goga îºi asigurã, de asemenea, accesul la cercuri
europene influente, decisive pentru acþiunile sale politice
ulterioare. Seton-Watson era un cunoscãtor avizat al vieþii
politice nu numai din Ardeal, ci ºi de pe cuprinsul întregului
imperiu dualist. Întâlnirea lui cu Goga nu este
întâmplãtoare. Ea are drept cauzã renumele ºi prestigiul
în creºtere de care se bucura poetul român, atât în plan
literar, cât mai ales în cel al luptei politice acerbe în care
se angajase.
De altfel, într-o scrisoare de rãspuns adresatã lui
Goga, la 29 decembrie 1910, Seton-Watson îl considera
deja pe acesta „viitor conducãtor al românilor” ºi, prin
urmare, îi fãcea recomandãri utile cu privire la demersurile
lui viitoare pe arena politicã.30
Încã de la prima întâlnire, între Goga ºi Seton-Watson
s-a stabilit o strânsã legãturã. Poetul îl însoþeºte, de
îndatã, într-o scurtã cãlãtorie „de studiu” în Slovacia.
Este, credem, momentul în care se încerca atragerea
atenþiei poetului român asupra problemelor de ansamblu
ale luptei politice din imperiu, stabilirea de noi contacte
utile pentru demersurile viitoare ale liderilor minoritãþilor
etnice, identificarea unei strategii comune etc. Deºi anterior datei întâlnirii dintre cei doi, Goga se afirmase ca
un luptãtor cu o solidã gândire politicã, demersurile lui
erau de o anvergurã limitatã, interesând ºi implicând factori
ai spaþiului transilvan ºi cel mult budapestan. El nu se
preocupase sã asocieze lupta politicã a românilor ardeleni
într-un context mai amplu, cel puþin la nivelul imperiului,
dacã nu chiar unul central sau sud-est european.
Contactul cu istoricul englez era tocmai nesperatul
prilej al unei asemenea deschideri de orizont, inclusiv al
înlesnirii contactelor utile unei acþiuni de amploare ºi impact politic major.
Din aceastã cauzã, acþiunile politice iredentiste ale
poetului român nu vor mai rãmâne simple întâmplãri, fãrã
ecou, înghiþite rapid de uitare. Contactele stabilite prin
intermediul istoricului englez, inclusiv acesta însuºi, vor
lua poziþie, prin materiale de presã, faþã de ºicanele fãcute
poetului român militant de cãtre autoritãþile maghiare sau
de cele dualiste. Totodatã, Seton-Watson îl invitã, insistent ºi repetat, sã-i facã o vizitã în Anglia ºi Scoþia.
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miºcarea francmasonicã românã sã-ºi declare oficial
opþiunea pentru o linie politicã clarã, fapt ce intra în
contradicþie flagrantã cu statutele ºi cutumele
organizaþiei. De altfel, au existat luãri de poziþie ferme
care au respins ca inacceptabilã solicitarea lui Goga.
Astfel, în anul 1932, legionarul V. Trifu afirma: „d.
Octavian Goga, care deºi este mason, habar n-are de
rostul francmasoneriei, cãci ºi-a permis sã vorbeascã în
lojã despre creºtinism – greºalã ce masonii nu-i vor ierta
niciodatã. D. Goga a mers aºa de departe cu naivitatea
sa încât a propus ca Loja Naþionalã sã se numeascã
Loja Creºtin-Naþionalã.”14
Tot potrivit lui Horia Nestorescu-Bãlceºti, la 26
octombrie 1929 Octavian Goga a devenit consilier federal propus garant de amiciþie al Marii Loje Elveþiene Alpina
pe lângã Marea Lojã Naþionalã a României. Acelaºi autor
mai precizeazã doar cã poetul ar fi avut gradul 33 ºi s-a
aflat în conducerea masoneriei naþionale.
Calitatea de mason a poetului este reamintitã, de
acelaºi autor, ºi în lucrarea Masoneria – o stare de
spirit: o ai sau nu o ai. Interviuri 1993-200215, unde
se precizeazã: „Cine ar fi putut, dintre cei ce nu agreazã
sau chiar condamnã Francmasoneria, sã-ºi imagineze
cã fruntaºi ai naþionalismului român, precum Alexandru
Vaida-Voevod, Octavian Goga, au fost masoni”16 sau
„Pentru cã de orice poþi sã acuzi un Brãtianu, un Bãlcescu,
un Vaida, un Goga, dar nu poþi sã-i acuzi cã au fost
antinaþionali”17 ªi Dan Amadeu Lãzãrescu, Suveran Mare
Comandor al Supremului Consiliu de gradul 33 ºi ultim
pentru România al Ritului Scoþian Antic ºi Acceptat, îl
prenumerã printre fransmasonii oameni politici: „ªi în
timpuri mai noi generalul Arthur Vãitoianu, prim-ministru,
Alexandru Vaida-Voevod, Octavian Goga, deºi a fãcut
legislaþie antisemitã, doctorul Anghelescu ºi, mai ales,
I.G. Duca.”18 Tot Horea Nestorescu-Bãlceºti se întreabã:
„Dacã erau niºte naþionaliºti fanatici – unul dintre ei ºeful
Partidului Naþional-Creºtin – Alexandru Vaida-Voevod ºi
Octavian Goga ar fi intrat în Francmasonerie?”19 El revine,
subliniind, încã o datã, cã: în aceºti 4000 de francmasoni
sunt ºi membri ai Partidului Naþional, naþionaliºti de talie
politicã româneascã. Dacã ar fi sã dau douã nume celebre: Alexandru Vaida-Voevod, Octavian Goga.”20
În aceeaºi idee el mai afirmã: „Nici Vaida ºi nici Goga
n-au abjurat francmasoneria. Nu uitaþi Goga era ºeful unui
Partid Naþional Creºtin. Ba dimpotrivã, existã documente
certe cã Octavian Goga a încercat sã proclame
Francmasoneria Naþional Creºtinã, deci sã alipeascã la
denumirea de Mare Lojã Naþionalã din România
componenta creºtinã; chiar o fãcea [...] cãci, ei erau, oricum creºtini ... Deci vroia ºi prin titulaturã sã demonstreze
cã sunt creºtini.”21
Volumul citat mai cuprinde o serie de referiri la calitatea
de mason a poetului22. Goga este citat alãturi de mari
personalitãþi ale culturii naþionale. Redãm, în sensul celor
arãtate, ºi opiniile urmãtoare: „... ca sã revenim la români,
Ion Ghica, I.G. Duca, Dimitrie A. Sturdza sau Petre Carp,
Octavian Goga sau Mihail Sadoveanu, Nicolae Titulescu
sau Mihail Ralea au avut sentimente antinaþionale?”23
Autorul a mai þinut sã sublinieze: „Antonescu s-a dus
sã vadã locul incriminat (sediul Ordinului Masonic Român
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Dupã o cãlãtorie, la începutul lui august 1910, în
Europa Centralã, poetul ºi soþia sa Hortensia pleacã în
Scoþia în jurul datei de 30 septembrie. Potrivit propriilor
sale afirmaþii, cuprinse în corespondenþa ulterioarã, cu
diverºi apropiaþi, Goga a rãmas pe tãrâm britanic vreme
de ºase sãptãmâni, o bunã perioadã beneficiind de
ospitalitatea lui R.W. Seton-Watson ºi a soþiei acestuia.
În opinia noastrã, pe durata ºederii lui Goga în Anglia,
pe lângã diverse discuþii ºi proiecte de colaborare
ulterioarã, inclusiv fondarea, mai târziu a periodicului
European Review
Review, preconizat ca o publicaþie având
colaboratori din spaþiul central ºi sud-est european, s-a
discutat, cel puþin, despre intrarea poetului român în
Francmasonerie31
Dupã ºederea soþilor Goga în Scoþia ºi Anglia, relaþiile
cu Seton-Watson au cunoscut o dezvoltare constantã,
poetul român, în corespondenþa purtatã, beneficiind de
sfaturi, îndrumãri ºi observaþii utile demersurilor sale
politice imediate ºi de perspectivã.
La rândul lui, Seton-Watson este informat ºi þinut la
curent cu evenimentele ce aveau loc în viaþa politicã, cu
evoluþia în arena publicã a lui Goga. Asemenea informaþii
le primea fie de la alþi colaboratori ai sãi, fie direct de la
poet sau de la soþia acestuia Hortensia.
Mai mult chiar, între ei vor avea loc întâlniri ºi în afara
Transilvaniei sau Scoâiei, fapt elocvent în ce priveºte
bunele sentimente dintre poet ºi istoricul britanic.32
Frecvenþa schimburilor epistolare, grija pentru
inserarea diverselor detalii, inclusiv de ordin personal,
subliniazã relaþiile de amiciþie statornicite între cei doi.
Acest fapt îndreptãþeºte supoziþia privind accederea, între
timp, a poetului român, la intervenþia ºi recomandarea lui
R.W. Seton Watson, în Francmasonerie. De altfel, la o
analizã, pe text, a scrisului publicistic al lui Goga, se
poate observa relativ uºor pe de o parte o clarificare în
plan doctrinar, o anume „înþelepþire” ºi clarviziune ce vor
conduce nu doar la stingerea conflictelor cu partenerii lui
politici, ci ºi la revenirea în conducerea P.N.R., iar pe de
alta o mai atentã ºi motivatã fixare a obiectivelor politice
de urmãrit, în sensul renunþãrii la conflictele, neproductive
pentru cauza naþionalã, cu ceilalþi membri din conducerea
P.N.R. ºi al concentrãrii atenþiei sale pe contracararea
acþiunilor duºmanilor poporului român. Octavian Goga va
milita inclusiv pentru principii elaborate ºi susþinute de
cercurile francmasonice: introducerea celui mai larg regim
democratic, vot universal, abrogarea legilor ºi ordonanþelor
– majoritatea vizând deznaþionalizarea cetãþenilor nemaghiari ai imperiului – promovate de contele Apponyi ºi
alþi politicieni retrograzi unguri, îndreptate, mai ales,
împotriva ºcolilor româneºti, asigurarea realã de libertãþi
cetãþeneºti tuturor supuºilor, indiferent de naþionalitate,
limbã, rasã, convingeri politice sau religioase etc., libertate
de acþiune pentru Partidul Naþional Român, ca ºi pentru
formaþiunile politice ale celorlalte minoritãþi de pe cuprinsul
monarhiei.
Participarea lui Goga la alegerile electorale
parlamentare din 1910, ca ºi candidat pentru Chiºineu
Criº, despre care, cu siguranþã, R.W. Seton Watson a
fost informat, a reprezentat, în fapt, un test important
pentru fundamentarea strategiei politice de urmat în viitor.
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Ieºirea la rampã a poetului, dincolo de eºecul ei rãsunãtor,
graþie terorii de nedescris, abuzurilor, ilegalitãþilor celor
mai abjecte, dar ºi a corupþiei, la care au recurs autoritãþile,
a avut un rol ºi un impact decisiv asupra trezirii
electoratului român din starea de indiferenþã ºi letargie la
care-l condamnase doctrina pasivistã promovatã de
mitropolitul baron Andrei ªaguna.33 Totodatã, ea a
determinat analize ºi dezbateri în rândul elitei politice a
românilor ardeleni favorabili luptei pentru drepturi politice,
economice ºi sociale pentru conaþionalii lor.
Ziaristul Ion Clopoþel, oaspete la Ciucea prin anii 1968
sau 1969, referindu-se la relaþia dintre O. Goga ºi R.W.
Seton Watson, afirma cã poetul român, la solicitarea
cercurilor francmasonice occidentale, în primul rând a lui
Seton Watson, a încercat sã refacã legãturile acestora
cu Francmasoneria rusã, bulversatã dupã revoluþia din
Octombrie 1917. Tot Ion Clopoþel preciza cã, pe tot
parcursul deplasãrii lui Goga, prin Rusia revoluþionarã,
Finlanda, Suedia ºi Scoþia, spre Paris, poetul ºi
politicianul român a beneficiat de protecþia ºi sprijinul
cercurillor francmasonice occidentale ºi chiar ºi a celor
ruseºti.34
Venirea lui în Franþa era mult mai beneficã ºi utilã
scopului urmãrit: recunoaºterea, în virtutea principiului –
de inspiraþie masonicã ºi datorat unor francmasoni celebri,
ca Woodrow Wilson ºi V.I. Lenin – al autodeterminãrii, a
dreptului ardelenilor de a se uni cu Regatul român, iar
ulterior pentru încheierea acordurilor ºi tratatelor
internaþionale care sã reglementeze frontierele noului stat
unitar ºi relaþiile lui pe plan european ºi internaþional.
Graþie mediilor – politice, diplomatice ºi jurnalistice frecventate în capitala Franþei, O. Goga a contribuit
esenþial la recunoaºterea de cãtre marile puteri a
Consiliului Naþional Român ca reprezentant legal al
poporului român, mandatat sã-i apere interesele la masa
negocierilor ce vor urma.
Într-o lucrare, apãrutã recent35, Alexandru VaidaVoevod face frecvent, cu vechea ºi arhicunoscuta lui
ranchiunã, referire la anturajul lui Goga de la Paris, cel
mai adesea format din englezi, membri ai Francmasoneriei.
Horia Nestorescu-Bãlceºti susþine ºi el faptul cã: „...la
Conferinþa de Pace de la Paris [...] reprezentanþii Marilor
Puteri [...] toþi – repet, toþi – erau francmasoni.”36
Calitatea de francmason, obþinutã, dupã opinia
noastrã, cu sprijinul lui R.W. Seton Watson, în anii 19101911 sau în anii premergãtori primului rãzboi mondial, îi
va fi utilã poetului în activitatea sa politicã ulterioarã,
asigurându-i ºi înlesnindu-i ascensiunea spre demnitãþi
guvernamentale ºi parlamentare.
Aºa cum arãtam, în noiembrie 1933, Octavian Goga
decidea retragerea sa din rândurile Francmasoneriei. La
fel ca decizia de a intra în aceastã organizaþie, ºi cea de
a o pãrãsi n-a fost motivatã sau explicatã de poet.
Presupunem cã ea a fost determinatã de cel puþin douã
tipuri de factori. Pe de o parte e vorba de condiþiile interne, de deziluziile ºi nemulþumirile trãite tot mai intens
de omul politic Octavian Goga. La fel ca majoritatea clasei
politice a momentului, O. Goga contribuise, cu o mare
dozã de naivitate ºi credulitate, la revenirea pe tron a
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gradele masonice”, respective cã: primejdia ºi mai mare
o prezintã cei ce fac parte din gradele supreme ale
francmasoneriei, recrutaþi dintre jidani exclusive. Printre
care sunt de menþionat: treapta gradelor nevãzute, Alianþa
israelitã universalã, Consiliul celor ºapte ºi marele tartor
denumit Suveranul neîncoronat al Universului”.41
Având în vedere acest lucru, publicaþia fondatã de
Octavian Goga este de pãrere cã: „este chiar o poruncã
pentru orice creºtin [...] de a combate aceastã
primejdioasã organizaþie pentru Stat ºi Bisericã”.42
În cursul anului 1937, ruptura dintre francmasonerie
ºi Octavian Goga este totalã ºi definitivã.
La 10 ianuarie 1937, ziarul „Þara Noastrã” semnaleazã
ºi salutã decizia Elveþiei de a desfiinþa organizaþiile
francmasonice de pe teritoriul sãu. El precizeazã cã
Elveþia se adaugã unor þãri ca Italia, Turcia, Germania ºi
Portugalia – toate de orientare de extremã dreaptã -, care
au suprimat francmasoneria. Autorul, anonim, al
articolului este de pãrere cã: „Gestul va trebui generalizat,
dacã nu pe întreg globul, cel puþin la toate popoarele cari
îºi întemeieazã raþiunea lor de a fi pe ideia de neam ºi
ideea creºtinã”.43 Autorul articolului citat susþine, însã,
cã: „acest lucru nu se va putea întâmpla decât în
momentul în care la cârma þãrii vom avea un guvern de
autoritate ºi de convingeri naþionaliste ºi creºtine”. Apoi
continuã, dezvãluind un autentic crez ºi program politic,
care nu putea fi al vreunui ziarist de duzinã, ci chiar al
fondatorului publicaþiei ºi al partidului cãreia aceasta îi
aparþinea: „Deci ºi la noi [...] se cere, pentru a aduce o
reînviorare în viaþa socialã, o schimbare radicalã de
mentalitate ºi de metode la cârma þãrii [...] dacã vrem sã
þinem ritmul regenerator de pe Continent, (se impune –
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aventurierului rege Carol al II-lea, pe baza promisiunii –
nicicând respectatã de acesta – de a renunþa la amanta
sa Elena (Wolf) Lupescu.
Al doilea ºoc major trãit puternic ºi de Goga a fost
determinat de diversiunile de joasã speþã iniþiate de Carol
al II-lea de a constitui, pe parcursul anului 1931, un aºazis guvern de uniune naþionalã. (Printre cei „consultaþi”,
adicã manipulaþi s-a numãrat ºi O. Goga, care, sesizând
jocul murdar al monarhului, a refuzat sã-i dea satisfacþie).
În realitate, o primã mãsurã a regelui de a destabilizza
întreaga viaþã politicã româneascã, de a discredita ºi,
apoi, submina partidele politice, credibilitatea acestora,
de a compromite democraþia ºi sistemul democratic din
þarã.
Cu siguranþã, aºa cum reiese din Jurnalul sãu politic,
Goga a dezavuat sprijinul acordat regelui în aceste
demersuri ale lui de o serie de importanþi oameni politici,
cunoscuþi ºi pentru apartenenþa lor la Francmasonerie.
Prostituarea clasei politice naþionale – implicit ºi cu
largul concurs al grupãrilor francmasonice româneºti ºi
externe – a reprezentat pentru Goga o abdicare de la
principiile ºi obiectivele urmãrite de aceastã organizaþie,
ostilã dictaturii ºi regimurilor despotice.37
O altã nemulþumire posibilã a poetului a reprezentat-o
refuzul fondãrii Blocului creºtin francmasonic ºi angajarea
declaratã a acestuia în efortul scoaterii þãrii din criza
economicã ºi social-politicã în care se afla.
Al doilea set de posibili factori þine de alunecarea lui
treptatã, ideologic ºi doctrinar, spre dreapta. De aici ºi
admiraþia exprimatã nu o datã faþã de Italia fascistã. În
1933 are loc, în Germania, ascensiunea fulminantã a lui
Hitler, personaj faþã de care omul politic român a nutrit ºi
afirmat sentimente de apreciere ºi care va marca radical
evoluþia sa politicã pânã la sfârºitul vieþii.
Dupã cum subliniazã Horia Nestorescu-Bãlceºti existã
o incompatibilitate funciarã „dintre Francmasonerie
(eminamente adeptã a libertãþilor democratice, egalitãþii
ºi fraternitãþii între oameni ºi popoare) ºi totalitarismul
extremist de la dreapta la stânga.”38
Poate cã, conºtientizând ºi el acest raport de
incompatibilitate, O. Goga a decis sã-ºi înainteze demisia
din Francmasonerie.
Treptat, poetul, atacat systematic mai ales de o serie
de masoni din rândul jurnaliºtilor evrei din Capitalã, se
transformã într-un adversar consecvent al francmasoneriei. Publicaþia sa „Þara Noastrã” susþine nesfârºite
campanii de presã, „de înfierare… pânã la exterminarea
ei”39
Articolele, semnate de ziariºti aflaþi în solda poetului
sau nesemnate, mai ales cele din anul 1937, sunt de o
virulenþã deosebitã. Poetul ajunge sã confunde francmasoneria, atât cea naþionalã, cât ºi cea universalã, cu evreii
ºi-ºi motiveazã atacurile prin dorinþa de a stopa
posibilitatea realizãriii obiectivelor antiromâneºti pe care
aceºtia le-ar fi urmãrit.40
Octavian Goga agreazã, de altfel, pãrerile extremiste
ale colegului sãu de partid, A.C. Cuza, care, în cadrul
conferinþei „Iniþieri francmasonice”, þinutã, la începutul
anului 1937, la Roman, susþinea cã lupta iudaismului
contra lui Hristos „creºte în ordine direct proporþionalã cu
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n.n.) un guvern croit pe mãsura cerinþelor naþionaliste ºi
creºtine, care sã aibã toatã energia de a desfiinþa orice
organizaþiune secretã, care împiedicã bunul mers al
treburilor obºteºti.
Dacã þãri înaintate pe scara civilizaþiei [...] au recurs
la mãsura desfiinþãrii francmasoneriei [...] în mod normal
va trebui sã ajungem ºi noi la aceeaºi mãsurã. Cãci numai
aºa putem vrea o regenerare în viaþa publicã”.44
Dupã cum se ºtie, la scurt timp dupã acest eveniment,
larg comentat de mass media europeanã ºi internaþionalã,
respectiv la 24 februarie 1937, conducerea lojilor
masonice de rit scoþian din România, în baza unei hotãrâri
luate la Londra, decide încetarea activitãþii acestora.
Decizia luatã de marea lojã suveranã a masoneriei de rit
scoþian pare a fi fost motivatã de dorinþa de a „demasca
în mod public Francmasoneria de rit oriental, care este
condusã de la Paris ºi la conducerea cãreia se aflã oameni
în solda internaþionalismului ºi marxismului”.45
Mai mult, se considera cã Marele Orient din Franþa
se afla în serviciul cauzei marxiste din Spania, în timpul
rãzboiului civil din aceastã þarã.
În opinia lui D.I. Cucu, lojile scoþiene au preferat sã
se desfiinþeze singure pentru a nu fi confundate cu cele
franceze ºi internaþionaliste. Astfel, crede el, „internaþionala iudaicã rîmâne [...] descoperitã pe toatã suprafaþa
globului.”
Evenimentul este un prilej pentru publicaþia lui Goga
de a se rãfui cu adversarii ei din mass media dâmboviþeanã. Pentru cã autorul citat, cu avizul implicit al poetului,
trece la atac, susþinând cã: „De aceea ziarele jidoveºti ºi
oficiosul iudeo-þãrãnismului de la noi (ziarul „Dreptatea” –
n.n.) nu au aflat de evenimentul de la Patriarhie”.46
Revenind aproape o sãptãmânã mai târziu47, D. I. Cucu
salutã dispoziþia guvernului de desfiinþare a truturor lojilor
masonice ºi a organizaþiilor secrete ºi, preluând o
declaraþie a lui Goga la Camera Deputaþilor, susþine nevoia
unui text de lege pentru interdicþia legalã a fiinþãrii ºi
funcþionãrii acestor organizaþii periculoase statului. În
plus, el semnaleazã atât existenþa unui „curent antimasonic din þarã”, cât ºi riscul ca „lojile masonice desfiinþate sã se reconstituie într-o imensitate de loji clandestine mãrunte”.
Pe acelaºi ton este ºi articolul lui Ion Molea48, care,
în plus, considerã desfiinþarea lojilor masonice „eveniment
unic în analele istoriei noastre politice” ºi se întreabã de
ce nu s-a luat mai demult o asemenea hotãrâre”.49
Redacþia ziarului „Þara Noastrã” îºi menþine atitudinea
jubilantã faþã de desfiinþarea lojilor masonice de rit scoþian,
salutând decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române de osândire a francmasoneriei, ca ºi raportul
prezentat înaltului conclav ecleziastic de cãtre I.P.S.
Nicolae Bãlan, Mitropolitul Ardealului.50
Ulterior, odatã cu trecerea vremii, publicaþia lui Goga,
deºi atentã la evenimentele legate de acest subiect, nu
îi mai consacrã prea multe articole.51
Credem cã aceasta se datoreazã intensificãrii
activitãþii politice a lui Octavian Goga ºi a partidului sãu,
dat fiind faptul cã era un an electoral, decisiv pentru
materializarea ambiþiilor lui de accedere la putere ºi chiar
la funcþia de prim ministru.
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Nu putem încheia fãrã a semnala ºi câteva atacuri, la
fel de dure, împotriva poetului, pe tema raporturilor sale
cu grupãrile francmasonice, din partea adversarilor sãi
politici ºi de presã. Þãrãniºtii, prin publicaþia lor „Dreptatea”,
deranjaþi de semnalul tras de ziarul „Þara Noastrã”, reiau
acuzaþiile de aºa zisã trãdare a poetului, pe timpul
primului rãzboi mondial, faþã de raporturile actuale ale
aceluiaºi: „Este vorba de steagul obedienþei naþionale,
loja masonicã în care d. Octavian Goga (...) ajunsese
pânã la rangul de „mare orator”, gradul 33.” Apoi, mai
adaugã cã Goga: ”s-a mulþumit sã fie cavaler mason al
unui steag, pu undeva pe sub pãmânt.” În acelaºi articol,
autorul anonim se îndoieºte de eventualitatea dezicerii
poetului de apartenenþa sa la francmasonerie: „Cavalerul
steagului nu înclinã steagul masonic aºa uºor (...) Marele
orator din hrube îºi va apãra cu disperare, la tribunã ºi în
presã52, gradul 33, singurul grad cu care se consoleazã.”53
Câteva zile mai târziu, tot într-un articol nesemnat,
aceeaºi publicaþie aduce noi „lãmuriri”, precizând cã
Octavian Goga deþinea, la începutul anului 1937, calitatea
de membru în loja masonicã de rit scoþian „Cavalerii
steagului”, care se autodizolvase cu 10 zile mai devreme,
ºi deþinea gradul 33, precum ºi titlul de „mare orator”.
Este numit „mutul de la Ciucea” – aluzie la tãcerea
adoptatã de cel vizat – ºi considerat drept un francmason
fanatic.
Articolul reaminteºte ºi acuzaþiile aduse lui Goga de
cãtre Nichifor Crainic care l-ar fi somat „sã rãspundã ce e
cu francmasoneria ºi cu „Cavalerii steagului”.
Publicaþia þãrãnistã este de pãrere cã: „Acþiunea sa
(i.e. a lui Goga –n.n.) împotriva masonilor s’a transformat
la un moment dat în armã politicã. Fruntaºii partidului
naþional þãrãnist erau arãtaþi ca fiind oamenii masoneriei54
ºi sprijinitorii francmasonilor. D. Goga ºtia cã comite un
fals. ªtia bine cã nu s’a întâlnit prin catacombele
Cavalerilor steagului cu niciunul din fruntaºii noºtri politici.”
Articolul continuã, pe acelaºi ton, sã afirme cã poetul „Îºi
da seama cã se critica pe el însuºi, el care noaptea oficia
în templul masonic, iar ziua tuna ºi fulgera împotriva
francmasoneriei.”
Dizolvarea recentã a unor loji masonice a fost, în opinia
autorului, momentul descoperirii adevãrului, dearece: „D.
Goga a fost gãsit în registre „mare orator”. Acuzatorul a
fost demascat. Prins de guler, somat sã dea socotealã,
se retranºeazã în tãcere. Îi convine mai mult sã fie mutul
de la Ciucea, decât marele orator din hrube. Îl credem.”
Adoptând un ton justiþiar, publicaþia þãrãnistã se
considerã îndreptãþitã sã-i cearã socotealã lui Octavian
Goga: „D. Goga e dator sã rãspundã ce e cu francmasoneria în care a activat, ce e cu ordinul Cavalerii
steagului, ce este cu marea oratorie ºi cu gradul 33.
Din „obedienþa unei loji naþionale” sã treacã puþin sub
obedienþa opiniei publice.”55
Atacul continuã însã, iar peste douã zile, într-un nou
articol, este pusã sub semnul îndoielii calitatea oratoriei
sale politice: „Francmasonul Octavian Goga a vrut sã-ºi
evidenþieze eri (i.e. 13.03.1937) la Camerã titlul de „mare
orator” în gradul 33. A rostit un discurs care putea fi
apreciat în hrube de cãtre cavalerii steagului de sub
obedienþa marei loji naþionale, dar care n-a avut acelaº
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Lipsit de sprijinul, dar ºi de controlul acestei organizaþii,
în anii ce au urmat posibilei lui demisii din structurile
francmasonice, omul politic Octavian Goga va comite
erori majore, care-l vor împinge spre formaþiunile ºi
oamenii politici de extremã dreaptã, compromiþând, astfel,
într-un fel, pânã ºi obiectivele ºi idealurile sale de
tinereþe57.
Dacã avem în vedere explicaþia lui Petar Skok,
romanist ºi balcanist croat renumit58, cu privire la sensul
cuvântului „goga”, considerat de el un apelativ pentru
zidar59, am putea considera, evident, exagerând un pic,
cã Octavian Goga a fost, prin însuºi numele ce-l purta,
predestinat sã devinã membru al Francmasoneriei.
Note
1
Articol publicat, într-o formã prescurtatã, în revista
„Cetatea Culturalã”, an VIII, nr. 3, martie, 2007, p. 62-75 ºi
reluat în volumul Dan Brudaºcu, Goga ºi Francmasoneria
Francmasoneria,
Cluj-Napoca, Editura SEDAN, 2007, p.87-102.
2
O dovadã a implicãrii francmasoneriei în desfãºurarea
evenimentelor este legatã de soarta conducãtorilor revoluþiei
transilvane, respectiv maghiare. În timp ce Avram Iancu,
luptãtor progresist pentru cauza neamului sãu, promotor al
necesitãþii acordãrii de drepturi ºi libertãþi economice ºi social-politice egale ºi pentru românii ardeleni, majoritari, a
fost, dupã înfrângerea revoluþiei, hãituit prin Munþii Apuseni,
având un destin ºi sfârºit tragice, Lajos Kossuth, vinovat de
uciderea a peste 60.000 de români, ca ºi de distrugerea
completã a sute de sate româneºti din Ardeal, a fost salvat,
de francmasonerie, se pare, ajutat, tot de ea, sã emigreze în
S.U.A. ºi, culmea culmilor, onorat, dupã moarte, tot la iniþiativa
francmasoneriei, inclusiv prin aºezarea bustului sãu în chiar
interiorului Senatul Statelor Unite ale Americii!
Un caz similar se va petrece, din nou, la sfârºitul celui de
al II-lea rãzboi mondial. Un criminal odios ca Horthy Miklós,
vinovat de atâtea nenorociri ºi crime îndreptate împotriva
populaþiei paºnice din Ardealul ocupat, dar nu numai, inclusiv
împotriva minoritãþii evreieºti, inchisã în ghetouri înainte de a
fi trimisã în lagãrele naziste ale exterminãrii ºi morþii, nu numai
cã nu a fost arestat sau condamnat vreodatã de o instanþã de
judecatã, i s-a permis sã plece ºi sã trãiascã fãrã griji de
ordin material în strãinãtate, iar, ulterior, a fost reabilitat ºi
considerat chiar un fel de erou naþional. În acelaºi timp, însã,
mareºalul Ion Antonescu, a cãrui vinovãþie, atâta cât a fost,
nu o judecãm aici ºi acum, a fost ucis, cu concursul
iresponsabilului rege Mihai I de Hohenzollern, susþinãtor al
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miºcãrii legionare, implicit al atrocitãþilor comise de aceºtia,
dar medaliat, în schimb, de sovietici ºi de dictatorul Stalin cu
înaltul ºi extrem de exclusivistul ordin “Victoria”, poate chiar
ca rãsplatã pentru sacrificarea celui care îndrãznise sã-i
sfideze pe ruºi ºi care salvase România, într-un moment critic,
de la distrugerea totalã. Rãmâne o obligaþie pentru
francmasoneria românã de a clarifica atitudinea (ºi laºitatea,
credem noi) avutã în acest ultim episod dramatic, ca ºi în
perioada ce a urmat.
3
Grãitoare, în acest sens, este, dupã pãrerea noastrã,
decizia tot mai hotãrâtã a cercurilor ºi familiilor boiereºti sau
avute româneºti de a orienta majoritatea tinerilor, din toate
cele trei Principate, pentru a urma studiile universitare în
Franþa, Belgia, Germania etc. Mai mult, studenþii români din
Budapesta, Viena sau alte centre universitare din spaþiul
dualist stabilesc strânse legãturi de colaborare cu colegi ai
lor provenind din celelalte provincii subjugate, angajânduse, împreunã cu aceºtia, inclusiv în acþiuni politice, de protest
faþã de politica deznaþionalizantã iniþiatã de componenta
maghiarã a dualismului. Mulþi din liderii acestor studenþi
strãini, racolaþi de francmasonerie, vor deveni lideri politici
dupã dezmembrarea imperiului austro-ungar, colaborând cu
colegii lor români începând cu negocierile de pace dupã
încetarea ostilitãþilor primului rãzboi mondial, dar ºi în alte
momente tensionate din perioada dintre cele douã rãzboaie
mondiale.
4
Pentru aplanarea conflictului, în care ambele pãrþi au
recurs la toate mijloacele ºi personalitãþile politice ºi literare
dispuse sã nu rãmânã deoparte, a fost nevoie de intervenþia,
indirectã a francmasoneriei din Vechiul Regat, prin
intermediul lui Constantin Stere.
5
Alexandru Vaida Voevod, Memorii
Memorii, vol. I, Prefaþã, ediþie
îngrijitã, note ºi comentarii de Alexandru ªerban, ClujNapoca, Editura Dacia, 1994, p. 142.
6
Ion Dodu Bãlan, Octavian Goga
Goga. Monografie, Bucureºti,
Editura Minerva, 1971, p. 122.
7
Mircea Popa, Octavian Goga – francmason
francmason, în Curierul
Primãriei municipiului Cluj-Napoca, an VII, nr. 331, 16 iulie
2001.
8
Mircea Popa pare a fi complet pe lângã subiect. În ziarul
„Þara Noastrã” (an XVI, nr. 1361, 01.04.1937, p.1), într-un
articol: „Statele de „luptãtor” ale ziaristului Sadoveanu”, D.I.
Cucu, îl criticã, cu acceptul lui Octavian Goga, desigur, pe
Sadoveanu, despre care afirmã chiar cã: „în 1931 a apãrut
[...] ca mare mason, preºedinte al Senatului ºi în aceastã
calitatea cutreerat Ardealul [...] pentru a crea loji de închinare
Marelui Arhitect al Universului”. Sunt cuvinte care scot în
evidenþã clar raporturile dintre cele douã personalitãþi.
Mircea Popa nu cunoaºte nici atacul ziaristului Ion Molea,
fost secretar particular al poetului ºi un harnic colaborator al
ziarului „Þara Noastrã”. În articolul „Lojile, lojile..., apãrut în
„Þara Noastrã”, an XVI, nr. 1343, 5.03.1937, p. 1, acesta, cu
acceptul patrronului sãu, îl atacã pe Sadoveanu, demascat
nu doar ca mason de grad 33, dar si pentru colaborarea lui
cu ziarele evreie;ti.
9
Este posibil ca ºi Veturia Goga sã fi fost în contact cu
diverse grupãri francmasonice sau cu reprezentanþi marcanþi
ai acesteia. în anii ‘60-’70 ai secolului trecut, cu ajutorul ei,
reuºeºte sã plece, ca turist, în Apus ing. Horea Cosma. Acesta,
deºi nepotul Hortensiei, prima soþie a lui Goga, se afla în
relaþii foarte apropiate cu ... cea de-a doua soþie a poetului.
La Paris ºi, ulterior, în SUA, la recomandarea Veturiei, ing.
Horea Cosma intrã în contact, între alþii, ºi cu numeroºi
francmasoni români în exil. Încã înainte de cãderea regimului
comunist, ing. Horea Cosma a devenit francmason, cu girul
Veturiei Goga. Este surprinzãtor, însã, faptul cã, cu toate
acestea, ing. Cosma s-a numãrat printre liderii comuniºtilor
bihoreni, fiind cooptat în organismele de conducere judeþene
PRO

rãsunet în Camerã.”
Anonimul ziarist se grãbeºte sã tragã de aici concluzia
cã: „Francmasonul va deveni iar (...) mutul dela Ciucea,
dupã ce a vãzut cã nu are nici o trecere ca „mare orator”.56
N-au fost, desigur, singurele atacuri îndreptate în acea
perioadã împotriva poetului-politician. Dar, absorbit de
marea bãtãlie politicã, care, la sfârºitul lui 1937, îl aducea
în înalta demnitate de prim ministru al României, nu-i vor
lãsa rãgazul de a reacþiona, personal, imediat, tranºant.
„Tãcerea” pe care ºi-a impus-o poetul lasã neelucidate
foarte multe alte aspecte privind raporturile sale cu
francmasoneria, durata relaþiilor avute, poziþii exprimate
etc.
Invocarea doar a lipsei timpului necesar nu este o
scuzã, nici nu trebuie sã descurajeze continuarea ºi
aprofundarea cercetãrii acestui aspect.
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pânã la cãderea regimului. La începutul anilor ’90, când l-am
revãzut, în mai multe rânduri, la Oradea, el era deja în
compania unor francmasoni bihoreni cunoscuþi, care îl tratau
cu respect ºi consideraþie. De altfel, el însuºi era în contact cu
lideri ai francmasoneriei nord-americane, dar ºi franceze,
cunoscuþi ca factori de greutate în organismele masonice
respective. Este adevãrat cã, dupã 1989, ing. Cosma nu s-a
afirmat personal în viaþa publicã sau politicã, dar, la nivelul
judeþului Bihor, a rãmas o personalitate extrem de respectatã
ºi ascultatã. Asta în pofida trecutului sãu ... (oarecum) comunist
(considerabil).
10
În acest sens, D.I. Cucu, un ziarist apropiat lui Octavian
Goga, susþinea în articolul „Statele de „luptãtor” ale ziaristului
Sadoveanu”, apãrut în „Þara Noastrã”, an XVI, nr.1361, 01.
04. 1937, p. 1, susþinea cã: „în 1926 s’a alipit naþionalismului
d-lui Octavian Goga printr’o scrisoare publicatã în revista „Þara
Noastrã” dela Cluj ºi a obþinut fonduri pentru a scoate o revistã
popularã româneascã „Comoara”, care nu avea nimic în
spiritul democratismului sãu de azi, dar n’a spus un singur
cuvânt în apãrarea onorabilitãþii prietenului sãu Octavian
Goga (atunci când ziarele evreieºti din Capitalã l-au acuzat
– n.n.) cã a plecat de la ministerul de Interne cu 13 milioane,
din care 7 milioane înghiþise „Comoara” d-lui Mihail
Sadoveanu”.
11
Mircea Popa pare sã confunde prezenþa celor douã
nume în paginile unor publicaþii cu o colaborare ºi prietenie
propriu-zisã. Dupã 1920, colaborarea dintre cei doi scriitori,
în plan publicistic, este nesistematicã sau ocazionalã. În
domeniul publicistic, Goga a fost alãturi de Sadoveanu în
special în anii primului rãzboi mondial, cu precãdere în
paginile ziarului România
România, ale altor publicaþii cu caracter propagandistic, favorabile cauzei naþionale.
12
Horia Nestorescu-Bãlceºti, Enciclopedia ilustratã a
Francmasoneriei din România
România, vol. II, Bucureºti, Editura
Phobos, 2005, p. 44-45.
13
De altfel, dl. Nestorescu-Bãlceºti, într-o convorbire
telefonicã avutã, s-a arãtat mirat de o astfel de demisie despre
care, personal, nu ºtia nimic.
14
Horia Nestorescu-Bãlceºti, Ordinul Masonic Român
Român,
Bucureºti, Casa de editurã ºi presã “ªansa” SRL, 1993, p.
344.
15
Horia Nestorescu-Bãlceºti, Masoneria – o stare de
spirit: o ai sau nu o ai. Interviuri 1993-2002
1993-2002, Bucureºti,
Centrul naþional de studii francmasonice, 2002.
16
Op cit., p. 81.
17
Op cit., p. 82.
18
Op. cit., p. 110.
19
Op. cit., p. 163. Autorul citat obligã, într-un fel, istoricii
obiºnuiþi cu etichetarea marilor personalitãþi politice
interbelice, sã reanalizeze aprecierile fãcute cu privire la
naþionalismul ºi extremismul de care l-au acuzat pe Octavian
Goga. În opinia noastrã, concepþia politicã ºi ideologicã a
poetului nu poate fi ruptã de contextul epocii în care a trãit.
Doar în felul acesta se pot evita excese critice – rãmase de la
ideologii marxiºti –, care, mai degrabã, denotã o înþelegere
superficialã ºi o cunoaºtere incompletã a operei publicistice
ºi a activitãþii politice a lui Goga. Nu urmãrim, prin aceasta,
disculparea lui de erorile pe care le-a fãcut ca om politic, dar
þinem cont de epoca în care a trãit ºi de pãcatele acesteia.
20
Op. cit., p. 218.
21
Op. cit., p. 251.
22
vezi pag. 264, 269, 315 ºi 394.
23
Op. cit. p. 480.
24
Op. cit., p. 482.
25
Op. cit. p. 504-505.
26
Daniel Bresniak, Francmasoneria în Europa
Europa, Bucureºti,
Editura Nemira, 1994.
27
Op. cit., p. 128.
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Op. cit., p. 129.
Dan A. Lãzãrescu, Românii în francmasoneria universalã
salã, Centrul naþional de studii francmasonice, Bucureºti,
1997, p. 165-166.
30
Dupã pãrerea noastrã, istoricul englez avea în vedere
strategia pe care Goga ar fi trebuit s-o urmeze în cazul deja
celebrului conflict între bãtrânii din conducerea P.N.R. ºi
“tinerii oþeliþi”. Avem, astfel, confirmarea cã bãtãlia iniþiatã de
aceºtia a stârnit interes ºi preocupare dincolo de spaþiul
românesc ºi dimprejur, devenind un eveniment fundamental
pentru transformãrile, de mentalitate ºi atitudine, ce se vor
produce în rândurile clasei politice româneºti.
31
Cã Octavian Goga a fãcut parte dintr-o lojã masonicã
de rit scoþian, o confirmã ziarul þãrãnist “Dreptatea”, care, în
trei articole succesive, respectiv: „Cavalerul steagului”
(Dreptatea, an XI, nr. 2797, 07.03.1937, p.1) „Tãcerea
francmasonului” (Dreptatea, an XI, nr. 2801, 12.03.1937, p.1)
ºi „D. Goga ºi starea de asediu” (Dreptatea, an XI, nr. 2803,
14.03.1937, p. 1), toate nesemnate, ca replicã la acuzaþiile
formulate de ziarul „Þara Noastrã” privind tãcerea acesteia
faþã de decizia autodesfiinþãrii lojilor de rit scoþian din
România, susþine cã, chiar la aceastã datã, poetul încã mai
fãcea parte din loja masonicã „Cavalerii steagului”, de rit
scoþian.
ªi ziaristul Nichifor Crainic, potrivit aceluiaºi ziar þãrãnist,
l-a somat pe poet sã-ºi clarifice raporturile cu miºcarea
francmasonicã.
Din cercetarea noastrã nu a reieºit cã Octavian Goga ar fi
rãspuns personal acestor acuzaþii. Dar nici nu a fãcut vreo
declaraþie publicã prin care sã precizeze statutul lui, la acel
moment, în raport cu lojile masonice din România.
Faptul cã el nu neagã apartenenþa la vreo lojã, invocând,
eventual, demisia pe care ºi-a înaintat-o anterior, ne poate
face sã nu credem în autenticitatea documentului dat publicitãþii de cãtre Mircea Popa. Implicit, ne putem îndoi cã poetul
a demisionat vreodatã din aceastã organizaþie. Mai degrabã,
e plauzibilã versiunea „intrãrii lui în adormire”.
32
La fel de elocvente sunt, credem noi, reacþiile lui SetonWatson pe parcursul conflictului Goga-Vaida sau a detenþiei
poetului în puºcãria de la Seghedin pentru un pretins delict
de presã.
33
vezi Magdalena Kovács, Eugen Glück, Contribuþie la
biografia lui Octavian Goga. Alegerile de la Chiºineu-Criº
1910
1910, în Ziridava, p. 156, 161.
34
Datoritã „dezertãrii” sale la Bucureºti ºi a iniþierii de
acþiuni ostile imperiului, Octavian Goga a fost, la presiunile
cercurilor politice budapestane, condamnat la moarte în
contumacie. Aºadar, pentru a ajunge la Paris, în vederea
susþinerii cauzei unirii în rândul politicienilor occidentali, el a
trebui sã evite folosirea unei rute care ar fi permis arestarea
sa. În pofida riscurilor enorme pe care le avea de înfruntat
traversând o Rusie sfâºiatã de mari conflicte militare, politice
etc., pentru O. Goga s-a dovedit unica soluþie salvatoare.
35
Alexandru Vaida-Voevod, Scrisori de la Conferinþa de
Pace. Paris-V
ersailles 1919-1920, Cluj-Napoca, Editura Multi
Paris-Versailles
Press Internaþional, 2003.
36
Horia Nestorescu-Bãlceºti, Masoneria..., op. cit., p. 484.
37
Fapt grav este nu doar acela cã cercurile francmasonice
interne nu au luat poziþie, ci cã ele au cerut chiar “protecþia”
monarhului, aservindu-se fãrã discernãmânt intereselor
acestuia ºi ale Camarilei sale. În plus, unii din membrii familiei
regale au fost cooptaþi ca membri ai Francmasoneriei. Existã
voci care susþin cã însuºi regele ar fi beneficiat de aceastã
“onoare”, folositã de el, la fel de murdar ca ºi în alte cazuri,
pentru compromiterea ºi apoi aservirea organizaþiei în intersul
sãu.
38
Horia Nestorescu-Bãlceºti,, Masoneria..., op. cit., p. 499.
39
vezi articolul „Primejdia francmasoneriei”, nesemnat,
29
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ateu” ºi se referã la „toatã greutatea relaþiilor sale oculte” – în
fapt, aluzie la calitatea cunoscutã de francmason a acestuia.
Acest atac nu era la întâmplare ºi nici fãrã acceptul poetului.
Nu cred cã un ziarist obscur ca Ion Molea îºi putea permite,
de capul lui, sã iniþieze un asemenea atac, având în vedere
personalitatea ºi prestigiul celui vizat.
Dacã Goga a permis aceastã atitudine înseamnã cã
relaþiile sale personale cu Sadoveanu nu erau deloc cordiale.
Nu credem cã simpla situare a lui Sadoveanu de partea
presei „din Sãrindar” justificã un astfel de atac. Bãnuim cã el
a fost determinat ºi de eventuale reacþii, încã necunoscute,
ale lui sadoveanu, ca lider marcant al francmasoneriei, la
adresa lui Octavian Goga, care, potrivit documentului
prezentat de Mircea Popa, s-ar fi putut retrage din structurile
masonice.
49
Ion Molea, Lojile, lojile ..., în „Þara Noastrã”, an XVI, nr.
1343, 5.04.1937, p. 1.
50
Vezi, în acest sens, articolul, nesemnat, Osândirea
francmasoneriei
francmasoneriei, din “Þara Noastrã”, an XVI, nr. 1351,
17.03.1937, p. 1.
51
Semnalãm doar articolele Marea discordie în masoneria francezã („Þara Noastrã”, an XVI, nr. 1388, 21.05. 1937,
p 4), nesemnat, respectiv Procesul „Protocoalelor” în lumina
adevãrului, tot nesemnat, ºi cel al lui D.I. Cucu – Teza antisemitã (ambele în „Þara Noastrã”, an XVI, nr. 1491,
29.10.1937, p. 1).
52
Acuzaþia este tendenþioasã, lipsitã de orice temei.
Octavian Goga, dupã cum rezultã din cercetarea efectuatã
de noi pânã în prezent, nu s-a implicat direct în aceastã cauzã.
Nu se cunosc texte, declaraþii, comunicate personale ale
acestuia prin care sã se dezicã personal de calitatea de
francmason, vreo decizie de demisie adusã la cunoºtinþa
opiniei publice sau atacuri împotriva lojilor masonice. De
asemenea, lipsesc dovezile cã poetul ºi-ar fi apãrat poziþia
pe care este acuzat cã a deþinut-o în structurile francmasoneriei româneºti.
53
Vezi articolul Cavalerul steagului
steagului, în “Dreptatea”, an XI,
nr. 2797, 07.03.1937, p. 1.
54
Cercetãrile din ultimii ani confirmã pe deplin justeþea
afirmaþiilor fãcute de poet, iar lucrãrile citate cuprind numeroºi
demnitari þãrãniºti cu poziþii importante în francmasonerie.
55
Vezi articolul, nesemnat, Tãcerea francmasonului
francmasonului, în
“Dreptatea”, an XI, nr. 2801, 12.03.1937, p. 1.
56
Vezi articolul, nesemnat, D. Goga ºi starea de asediu
asediu,
în “Dreptatea”, an XI, nr. 2803, 14.03.1937, p. 1.
57
Nu ne însuºim opiniile celor care susþin cã francmasoneria s-ar fi implicat direct ºi ar fi vinovatã de otrãvirea, în
mai 1938, a poetului, din ordinul lui Carol al II-lea. Iniþiativa
suprimãrii fizice a lui Goga a aparþinut exclusive regelui,
deranjat de posibilitatea ca, în viitor, prestigiul extraordinar
de care acesta se bucura, ca ºi susþinerea considerabilã din
partea populaþiei ºi a unor forþe politice, ar fi împiedicat
materializarea obiectivelor urmãrite de regele dictator.
Este posibil, deºi nu deþinem nici un fel de dovadã certã
în acest sens, ca printre sfãtuitorii regelui când a luat o astfel
de decizie criminalã sã se fi aflat ºi membri ai francmasoneriei,
instituþie al cãrei membru a fost regele însuºi.
Însã, în afara celor câteva articole din ziarul “Þara Noastrã”
ºi a 2-3 intervenþii parlamentare, Octavian Goga nu s-a
manifestat cu ostilitate împotriva francmasoneriei ºi nu a fost
un adversar fanatic al acesteia. Aºadar nu exista, în opinia
noastrã, vreun motiv ca francmasoneria sã fi dorit ºi, eventual, sã se fi implicat nemijlocit în suprimarea lui.
58
Filologul croat Petar Skok a fost ales membru corespondent al Academiei Române la data de 30 mai 1929, în
timpul mandatului de vicepreºedinte al înaltului for academic
deþinut de Octavian Goga.
59
Vezi Petar Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga illi
srpskoga jezika
jezika, vol. 1, Zagreb, 1971, p. 585.
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apãrut în „Þara Noastrã”, an XVI, nr. 1317, 27. 01. 1937, p. 1.
40
În articolele îndreptate împotriva francmasoneriei, autorii
cunoscuþi sau anonimi ai acestora, cu girul ºi aprobarea lui
Octavian Goga, recurgând la un limbaj excesiv, extremist,
susþin, între altele, cã: „ este inadmisibil sã se admitã în cadrul
unui stat bine organizat o organizaþiune secretã, un fel de
stat în stat ºi chiar cu vãdite manifestãri contra temeliilor sale
vitale” (idem, op. cit.)
41
idem, op. cit.
42
ibidem, op. cit.
43
Vezi articolul, nesemnat, Interzicerea francmasoneriei
francmasoneriei,
în „Þara Noastrã”, an XVI, nr. 1306, 10.01.1937, p.1.
44
O astfel de declaraþie tranºantã de intenþii a pus, cu
certitudine, pe gânduri pe liderii francmasoneriei interne ºi
europene. Ea echivala cu o declaraþie de rãzboi ºi constituia
o realã ameninþare la adresa viitorului statut al lojilor francmasonice, al altor organizaþii secrete în momentul accederii lui
Octavian Goga ºi a partidului sãu la conducerea þãrii. Or acest
lucru s-a petrecut chiar la sfârºitul acelui an când speculantul
rege Carol al II-lea, sfidând voinþa electoratului, încredinþeazã
formarea guvernului chiar lui Goga.
Nu excludem posibilitatea, deºi nu deþinem probe concrete în acest sens – lucru care, dupã pãrerea noastrã, este
greu, dacã nu chiar imposibil, de realizat –, cã, având în
vedere astfel de declaraþii, liderii francmasoneriei au acþionat
din primul moment pentru îndepãrtarea rapidã a guvernului
de la putere. Multitudinea contactelor între diverºii lideri politici,
cunoscuþi pentru convingerile lor adverse, dar ºi cu diverºi
diplomaþi strãini, acreditaþi la Bucureºti, cu toþii membri ai
diverselor loji masonice, (inclusiv cu ambasadorul Marii
Britanii, care, ca sã scape de guvernul goghisto-cuzist, ajunge
sã se declare adeptul ºi susþinãtorul ideii instaurãrii în
România a dictaturii regelui Carol al II-lea) ilustreazã panica
creatã ºi decizia de a-ºi asuma orice compromis care ar feri
organizaþiile lor secrete de mãsurile anunþate de poet relativ
recent.
Existã, totodatã, opinii care susþin ideea cã s-a dorit nu
doar demiterea guvernului, ci ºi dispariþia fizicã a primului
ministru.
În acest moment al cercetãrii noastre nu deþinem dovezi
concrete în sensul celor de mai sus. Dar putem admite cã
decizia suprimãrii lui Goga, luatã de regele Carol al II-lea, ar
fi putut fi influenþatã de reprezentanþii francmasoneriei,
speriaþi, pe de o parte, de declaraþiile ostile ale acestuia, iar
pe de alta de prestigiul tot mai larg de care el ºi miºcarea
naþionalistã, de extremã dreaptã, se bucura în acele momente
în România.
Veturia Goga, care a vorbit cu diverse ocazii despre soþul
ei, relaþiile pe care le avea cu diverºi lideri politici, cercuri
diplomatice sau alte organizaþii, nu a lãsat niciodatã sã se
înþeleagã c-ar fi existat relaþii tensionate cu liderii francmasoneriei autohtone. ªi nici nu a formulat critici la adresa
acestora pentru eºecul prezidat de poet.
Cei care vor aprofunda cercetãrile în acest domeniu au
sarcina de a elucida cum se cuvine ºi acest caz.
45
cf. D.I. Cucu, Demascarea internaþionalei iudeomasonice
masonice, în „Þara Noastrã”, an XVI, nr. 1340, 28.02.1937,
p.1.
46
idem, op. cit.
47
vezi D.I. Cucu, Utilitatea unei legi pentru interdicþia
masoneriei
masoneriei, în „Þara Noastrã”, an XVI, nr. 1342, 4.03.1937, p.
1.
48
Ion Molea, într-un articol anterior, dar pe aceeaºi temã,
intitulat „Adevãrul” de 2 lei”, publicat în “Þara Noastrã”, an
XVI, nr. 1327, 11.02.1937, p.1, profitã de atmosfera creatã ºi,
având în vedere bunele relaþii ale romancierului cu presa
dâmboviþeanã ostilã grupãrii Goga, îl atacã dur pe Mihail
Sadoveanu, pe care îl numeºte, în derâdere, „voluminosul
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„La prima vedere impresioneazã figura severã a
bãrbatului înalt ºi în continuare suplu, cu fruntea adâncã
ºi privirea vultureascã. Pare inabordabil. Însã dincolo de
severitatea înfãþiºãri, cel ce i se adreseazã descoperã
cu plãcere cã profesorul este deschis dialogurilor de tot
felul ºi vãdeºte un robust umor, inteligent, caustic, imprevizibil, manifestat pânã ºi în atitudinile defensive, domnia
sa punând în circulaþie de-acum celebra frazã politicoironicã: „Scuzã-mã cã m-ai întrerupt când îþi vorbeam”.
Descopãr aceste fugare trãsãturi de creion ale „tuºei”
profesorului Dan Grigorescu într-un articol pe care Lucian
Chiºu îl publica în anul 2001 în revista „Literatorul”, cu
ocazia împlinirii a ºaptezeci de ani de cãtre cunoscutul
istoric al culturii. ªi tot acolo dau ºi peste aceastã frazã:
„Cu o biografie culturalã impecabilã – a fost redactor ºef
ºi apoi director de prestigioase edituri, muzeograf într-un
important locaº al artelor, diriguitor al unei Biblioteci
Române de peste Ocean, dascãl la Universitatea
bucureºteanã ºi la universitãþi din Statele Unite –,
profesorul Dan Grigorescu a editat mari predecesori – de
la Alice Voinescu la Petru Comarnescu ºi, mai ales, a
scris despre subiecte pe cât de variate, pe atât de
profesionist studiate interdisciplinar: opera lui Byron ºi
aceea a lui Shelley, creaþia pictorilor români paºoptiºti,
curente ale veacului al XX-lea precum expresionismul ºi
cubismul, istoria artei engleze ºi a celei americane – sunt
doar câteva dintre piscurile unui parcurs de o jumãtate
de veac care se cuvine omagiatã ºi recomandatã
generaþiilor mai tinere.” (Rãzvan Theodorescu).
Nu cred sã existe în România intelectual care sã se
respecte cât de cât ºi care sã nu aibã în biblioteca lui cel
puþin douã-trei cãrþi semnate de Dan Grigorescu, omul
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care în cei peste patruzeci ºi cinci de ani de când a
debutat editorial ºi pânã azi a devenit, cu trecerea vremii,
mult mai mult decât un simplu autor – o instituþie, o
veritabilã bibliotecã. ªi nu una oarecare, ci una în care
s-au adunat cãrþi de istoria culturii de la noi, dar mai ales
din spaþiul anglo-american, monografii, volume de istoria
artei ºi a literaturii, însemnãri etc. etc. Pânã în 1995 l-am
privit ºi eu, ca ºi alþi bucureºteni, cu admiraþia tãcutã,
fiindcã ºi mie, ca ºi altora, omul mi se impunea prin
staturã, prin prestanþã, prin „aerul” distins, de „intelectual
rasat”, dincolo de chipul ºi înfãþiºarea lui bãnuind structura
enciclopedicã, educaþia ºi formaþia enciclopedicã, fineþea
manierele elegante. ªi tot pânã atunci îl vãzusem de
nenumãrate ori pe stradã, prin librãrii ºi anticariate, îl
ascultasem conferenþiind, prezentând cãrþile unor autori
în cutare sau cutare librãrie din Capitalã, îl privisem la
televizor nu numai vorbind, ci ºi pledând pentru valoare
ºi frumos, pentru pãstrarea ºi apãrarea patrimoniului
nostru cultural, ori invitând telespectatorii la minunate
cãlãtorii prin spiritualitatea universalã.
Pot spune cã am fost un norocos. În 1995 întâmplarea
a fãcut sã-l cunosc îndeaproape sau, mã rog, e un fel de
a spune îndeaproape. Prin demersurile prietenului ºi
colegului meu într-ale muncii editoriale, criticul ºi istoricul
literar Ionel Opriºan, profesorul (cãruia n-am avut plãcerea
sã-i fiu student), colaborator ºi el al „Saeculum”-ului înfiinþat
ºi patronat de amintitul amic, a primit cu plãcere invitaþia
de a fi unul dintre prezentatorii cãrþii mele, abia apãrute
O istorie anecdoticã a literaturii române, ce urma sã aibã
loc la librãria „Mihai Eminescu” din Capitalã.
Nu ºtiu cât îi va fi atras sau nu pe cititorii bucureºteni
volumul meu sau cât vor fi fost ei atraºi, mai degrabã, de
prezenþa lui Dan Grigorescu acolo, dar sigur este cã
librãria s-a umplut de lume ºi cã micul discurs al
profesorului – amestec fericit de erudiþie ºi de umor (doar
„subiectul” cãrþii se preta la zâmbete, nu?) – a cucerit
numaidecât sala. ªi de aceea n-a fost deloc de mirare cã
la finele prezentãrii o bunã parte dintre cei prezenþi în
librãrie au þinut sã se adreseze nu numai mie, autorul, ci
ºi profesorului. Aºijderea, cei câþiva operatori de
televiziune aflaþi în faþa locului n-au pierdut nici ei ocazia
sã-i reþinã pe peliculã chipul ºi sã-i înregistreze pe banda
magneticã spusele.
Se-nþelege, desigur, cã asta a fãcut sã-mi creascã ºi
mie „acþiunile” de vreme ce aveam ºi girul lui ºi cel al lui
George Sbârcea, al doilea prezentator al meu, un ins
deosebit de fermecãtor ºi el ºi care – exagerând, fireºte!
– a afirmat public cã volumul subsemnatului ar fi nici mai
65

portrete în peniþã
mult nici mai puþin decât o „Biblie a literaturii române,
care n-ar trebui sã lipseascã din nicio casã…”
Cu profesorul , eseistul, istoricul, cãrturarul Dan
Grigorescu aveam sã mã mai întâlnesc de aunci în mai
multe rânduri, întâmplãtor, fie pe stradã, fie la unele
târguri de carte, la Biblioteca Academiei ºi în alte locuri.
De fiecare datã îmi vorbea nu numai cu bunãvionþã, ci
ºi cu o anume cãldurã, interesându-se de proiectele
mele literare, de cãrþile care mi-au mai apãrut între timp
ori care urmau sã vadã lumina tiparului. Am pãstrat
întotdeauna un respect pe care l-aº numi sfielnic faþã
de acest cãrturar, nemaiîncercând astfel de emoþii din
primii ani ai îndepãrtatei mele studenþii, când elevul de
liceu care fusesem abia se acomoda cu ritmurile, cu
oamenii ºi viaþa din Capitalã.
ªi cum sã nu încerci profunde emoþii ºi cum sã nu þi
se umple toatã fiinþa, din creºtet ºi pânã în cãlcâie, de

respect în faþa cãrturarului ºi scriitorului ale cãrui cãrþi,
de o inestimabilã valoare, umplu bine nu unul ci mai multe
rafturi de bibliotecã?
Cum sã nu fie aºa când ºtii cã acele tomuri au deschis,
deschid ºi vor deschide cititorilor lor largi ferestre cãtre
cultura ºi civilizaþia lunii?
Nu încape îndoialã cã sã fi fost vãzut stând de vorbã
cu acest personaj impozant ºi ca staturã fizicã, ultracunoscut de toatã lumea, era nu mai mult decât un motiv
de mândrie…
În primãvara lui 2008 eram la þarã, la casa mea de la
Chiojdul Buzãului când am auzit la radio vestea morþii lui
Dan Grigorescu. ªi poate cã nu atât vestea plecãrii lui
m-a întristat (în fond pentru fiecare din noi existã un ceas
al sfârºitului) cât faptul cã oficialitãþile au trecut moartea
lui în rândul ºtirilor mãrunte, fãrã sã-i fi dat importanþa pe
care o merita…
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repede plãcut, mai întâi ca om „în carne ºi oase”, iar mai
apoi ºi ca poet. ªi, fireºte, era apreciat pentru textele lui
lirice, pe care – cred cã dintr-o cenzurã autoimpusã – nu
le citea prea des la reuniunile noastre.
Cu o biografie în bunã parte zbuciumatã graþie
vicisitudinilor vremii (a fost bibliotecar, activist cultural,
impiegat de miºcare la CFR) acest prieten al meu a ajuns
la Facultatea de Limba ºi Literatura Românã mai târziu
decât ar fi fost normal, aºa încât am putut fi colegi,
despãrþindu-ne doar un an, deºi, ca vârstã diferenþa dintre
noi este de cinci, exact cât durau pe atunci studiile
universitare. Aºa se face cã în anii studenþiei ne-am
cunoscut ºi ne-am apropiat mai mult decât se întâmplase
la Buzãu. Preocupãri literare comune (cenacluri, reviste,
fel de fel de întâlniri culturale ºi nu în ultimul rând
cafeneaua „Albina” din apropierea facultãþii) ne-au adus
de multe ori alãturi în Bucureºtiul multelor evenimente
din acei ani. Am devenit prieteni ºi aºa am rãmas pânã
azi.
Debutul lui Gheorghe Istrate cu Mãºtile somnului,
produs în chiar anul în care el termina facultatea (1968) a
stârnit plãcute ºi aºteptate ecouri în presa literarã, criticii
importanþi ai momentului comentând favorabil poeziile
autorului nãscut la Limpeziºul Buzãului, iar autoritãþile
din judeþul lui de baºtinã (luând act de asta, cum se zice
în termeni juridici) au început sã-l invite tot mai des la fel
de fel de manifestãri literare organizate pe plan local. ªi
cum peste numai doi ani, în 1970, aveam sã debutez ºi
eu, (tot cu poezie ºi tot în frumoasa ºi jinduita pe atunci
colecþie „Luceafãrul”) de la o vreme am început sã mã
bucur, la fel ca Gheorghe Istrate, de acelaºi „tratament”,
fiind invitat de buzoieni, alãturi de autorul Mãºtilor
somnului la multe manifestãri culturale. De-a lungul anilor
am mers ºi în multe alte locuri din þarã. Recunosc sincer
PRO

Dacã nu-mi amintesc cu exactitate când ºi în ce
împrejurãri i-am cunoscut pe unii dintre scriitorii cu care
mi s-au încruciºat drumurile vieþii, în ce-l priveºte pe
Gheorghe Istrate faptele sunt cât se poate de limpezi:
prima oarã ne-am întâlnit prin anii ’60 ai veacului trecut.
ªi locul întâlnirii e sigur: Cenaclul literar „Alexandru Sahia”
din Buzãul adolescenþei, în care mi-am petrecut anii de
gimnaziu ºi pe cei al liceului.
În acele vremuri (care, în treacãt fie zis, cu cât înaintez
în vârstã cu atât se umplu de o aurã romanticã) într-un
oraº ca Buzãul, de fapt un târg de provincie ceva mai
rãsãrit decât altele faptele de culturã erau atât de puþine
încât abia se puteau numãra pe degetele de la o singurã
mânã. Între ele ºedinþele amintitului cenaclu literar erau
– mai ales pentru aspiranþii la afirmare literarã, cum ne
consideram noi – foarte importante. Sãptãmânal cam
zece-douãzeci de inºi de vârste, profesii ºi cu preocupãri
de creaþie diferite ne adunam într-o încãpere a Casei
orãºeneºti de culturã ºi discutam – fie pe marginea textelor
unui cenaclist, fie pe marginea unei cãrþi, a unui articol
sau a unei creaþii dintr-o revistã apãrutã de curând.
Întâlnirile de acolo erau ca o evadare din banalul vieþii de
zi cu zi pe o insulã mirificã ºi cu vegetaþie exoticã, unde
spiritul ºi sufletul trãiau cu adevãrat clipe de bucurie ºi
împlinire.
Gheorghe Istrate, ca ºi Ion Gheorghe mai înainte, ori
Dumitru Ion Dincã mai târziu, venea la întâlnirile nostre
aducând aerul curat ºi limpede al câmpiei, zãrile albastre
ºi încãrcate de mister ale Bãrãganului buzoian, cel care
niciodatã nici azi (ºi poate nici în viitor) nu va fi pe deplin
„cântat” sub toate ipostazele lui în pagina literarã.
Prietenos, sfios ca o domniºoarã, politicos ºi poate
chiar puþin excesiv de ceremonios ºi de manierat în
comparaþie cu noi, ceilalþi, Gheorghe Istrate s-a fãcut
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cã în compania lui m-am simþit de fiecare datã excelent.
Dincolo de compatibilitatea noastrã (el mai cald, mai
sfãtuitor, mai predispus sã dea un anume „romantism”
conversaþiilor; eu mai expansiv, mai înclinat spre partea
anecdoticã, pragmaticã a lucrurilor) cred cã existã ºi un
„Ce”, „un dat” comun, insuflat nouã de locurile buzoiene
ºi poate de aici ºi o parte din coloanele ce susþin prietenia
care ne leagã. Cel puþin în judeþul din care venim amândoi
(dar ºi în Vrancea, mai de curând) organizatorii de
manifestãri culturale s-au obiºnuit într-atât sã ne asocieze
încât aproape cã nu concep sã ne invite separat la câte
un festival ori la câte o lansare de carte. Buzoienii ne-au
conferit în aceeaºi zi titlul de „Cetãþeni de onoare” ai
municipiului lor, iar vrâncenii la „Zilele Duiliu Zamfirescu”
sau la „Salonul literar Dragosloveni” aºijderea, ne cheamã
de fiecare datã „în tandem”, considerându-ne cum se
exprima cineva de acolo „de-ai noºtri”.
Gheorghe Istrate este azi unul dintre cei mai interesanþi
poeþi, cu o mitologie ºi cu un univers propriu, inconfundabile, „Ritualurile” ºi „Runele” lui probând har ºi meºteºug, dar ºi o îndelungatã ºi rodnicã trudã pe cuvânt, un
poet de adâncã ºi rarã sensibilitate, poate încã nu
îndeajuns de preþuit pentru cãrþile pe care le-a publicat.
Revenind la „omul Gheorghe Istrate” nu pot sã nu-mi
amintesc ºi unul din nenumãratele momente anecdotice
trãite împreunã ºi care, la o adicã, poate face deliciul
celui ce va citi aceste rânduri.
Eram la renumita staþiune vini-viticolã de la Pietroasele, dupã o ºezãtoare literarã desfãºuratã la Buzãu. Când
am dat sã intrãm în local, unde urma sã ni se serveascã
cina, în hol am zãrit un amãrât de câine, un maidanez
negru, zgribulit de frig (era, dacã nu mã înºel, la un sfârºit
de toamnã) ºi tremurând lângã un perete. Eu n-am apropiat
de el, l-am luat în braþe ºi-n vreme ce animalul, speriat,
neºtiind ce am de gând cu el, se zbãtea sã scape (se
vede treaba cã nu prea era obiºnuit cu asemenea gesturi
de tandreþe) prietenul meu, aflat la doi paºi în urmã s-a
apropiat, a prins cu o mânã o labã a maidanezului ºi s-a
înclinat s-o sãrute. Cineva din grup s-a grãbit sã
imortalizeze clipa ºi aºa se face cã în arhiva personalã
mai am ºi azi o fotografie cu acea secvenþã atât de
neobiºnuitã ºi totuºi atât de plinã de cãldurã ºi de
candoare. Am aflat mai pe urmã cã Gheorghe Istrate avea
ºi el acasã un câine, cã înþelegea foarte bine firea acestor
animale ºi cã le cunoºtea dragostea, firea ºi ataºamentul
lor faþã de oameni…
Dacã eu pot improviza un discurs, indiferent în ce
împrejurãri m-aº afla, prietenul meu, dimpotrivã, îºi
cenzureazã, ºi controleazã foarte minuþios spusele ºi ca
sã fie sigur cã nu greºeºte, cã nu gafeazã (ori poate din
timiditate) când ºtie cã trebuie sã vorbeascã undeva îºi
elaboreazã ºi-ºi transcrie intervenþiile pe hârtie, dupã care,
când ajunge la locul cu pricina îl citeºte.
În luna mai a anului de graþie 2008, în cadrul unei
„întâlniri cu scriitorii”, organizatã de cãtre Biblioteca
Metropolitanã din Bucureºti fiind eu sãrbãtorit de cãtre
colegi, prieteni ºi cunoscuþi, Gheorghe Istrate, neputând
participa a trimis Victoriei Milescu (cea care conducea
„oficialitãþile”) o filipicã, rugând-o sã-i dea citire acolo.
Pãstrez ºi acum mesajul cu pricina, un text olograf în
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care prietenul meu scria printre altele: „Florentin este un
mare cavaler al verbului românesc contemporan. De o
prolificitate uimitoare, este autorul unor valoroase cãrþi
de poezie, este poate, cel mai puternic reflector în opera
ºi destinul lui V. Voiculescu, este prozator enciclopedist,
critic literar, memorialist, publicist neobosit ºi editorul unei
reviste unicat – „Colibri”, din pãcate, temporar estompatã.
Cred cã Florentin Popescu este unul dintre cei mai harnici
scriitori de astãzi. Am sentimentul precis cã, imaginar,
cãlimara lui este perpetuu deschisã ºi peniþa stiloului sãu
este întotdeauna umedã, deºi, probabil, scrie numai cu
pixul sau pe claviatura calculatorului.
Ne-am cunoscut în subþioara sensibilã a cenaclului
„Ing. Gheorghe Ceauºu” din Buzãu. Aºa numesc eu,
acum, fostul cenaclu „Al. Sahia” din creuzetul cãruia au
descins mari scriitori precum Ion Bãieºu, Ion Gheorghe,
mai apoi Mircea Ichim, Nicolae Cabel, Ion Nicolescu,
Florentin Popescu, A.I. Zãinescu ºi mulþi alþii.
Florentin este un exponent. Pe degetele sale stau
amprentele multor documente de istorie literarã. Este
pasionat ºi vârât pentru totdeauna în aventura literaturii
române, cãreia i-a rãmas un sever devotat ºi cu un talent
deplin în propria lui carierã. Florentin pregãteºte ºi un
dicþionar emblematic al scriitorilor nãscuþi în coasta de
aur a Pietroasei, a Vulcanilor Noroioºi ºi în poarta largã a
Bãrãganului imensular. Îl asigur pe Florentin cã stã peun
raft special în biblioteca mea, pe care o supraveghez cu
un ochi de corb. La mulþi ani împãrãteºti, înalte oaspete
al prieteniei strãvechi!
P.S. regret sã n-am putut veni sã ciocnim de zece ori
un pahar cu vin, dar îl pilotez în spital pe marele nevãzãtor
George Nicolescu, cântãreþul fãrã egal, într-o neaºteptatã
aventurã scripticã. Veþi afla în curând…”

19 Fãurar, 2009
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Constantin Coroiu

CARAGIALE ªI PRESA DIN CAPITALA
MOLDOVEI
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Societãþii Geografice. Atunci mi-aº permite sã-l rog sã
renunþe la Chanternagor ºi, considerînd înãlþimea avîntului
sãu liric, sã iscãleascã Cimboraso sau mai bine
Gaurisankor C.”
În iunie 1902, Evenimentul consemna depunerea la
Teatrul Antoine a traducerii piesei „Nãpasta”, sub titlul
„Fatale injustice” ºi apariþia în „La Paix” a unui comentariu
despre aceastã dramã sub semnãtura lui Ivan Svoivid
de la revista „Listok” din Sankt Petersburg, care „îl alãturã
valoric pe Caragiale de Tolstoi, Ibsen, Bjornson ºi
Suderman”. În cursul lunii martie a aceluiaºi an, ziarul
fãcea o intensã publicitate spectacolelor cu „Nãpasta”
pe scena Teatrului Naþional din Iaºi. Era perioada când,
la Curtea de juraþi din jud. Ilfov, se judeca procesul Caion.
La 21 martie, Evenimentul îºi informa cititorii: „Entuziasmat de succesul repurtat de I.L. Caragiale în procesul
contra lui Caion, reporterul aduce la cunoºtinþa publicului
ieºean vestea, cu caracter justiþiar, cã, pe scena unui
teatru din Berlin, se monteazã pentru prima oarã o piesã
româneascã ºi aceasta este tocmai «Nãpasta» despre
care junele Caion spusese cã ar fi plagiatã”.
Autoexilat la Berlin, Caragiale comunicã permanent
cu prietenii din Iaºi ºi chiar revine de mai multe ori în
mijlocul lor. În numãrul sãu din 25 mai 1907, la puþin timp
dupã marea rãscoalã (de fapt, un rãzboi civil), ziarul
ieºean Opinia anunþa: „Dl. Caragiale care, dupã cum ºtiþi,
se aflã stabilit la Berlin, soseºte în Iaºi astãzi cu expresul
de Berlin”. Se precizeazã cã va sta aici „mai multe zile”.
A doua zi, sub titlul Caragiale
Caragiale, publica un articol în care
era criticatã dur nepãsarea faþã de marele scriitor: „…Sînt
cîþiva ani de zile de cînd cel mai mare prozator al þãrii
(…) a pãrãsit þara nu numai cu corpul, dar ºi cu sufletul,
cu talentul, cu dragostea. Cãci e un adevãr extraordinar
de deplîns: Caragiale pare a fi pãrãsit odatã cu þara – ºi
literatura românã, dorul de a crea, de a scrie, lipsind astfel
proza românã de pana cea mai mãiastrã, de reprezentantul
cel mai glorios din cîþi avem astãzi în viaþã. E oare un
act de rãzbunare, un semn de dispreþ, un gest de dezgust
– faptul acesta cã un mare scriitor – ºi Caragiale ar fi fost
un scriitor de înaltã valoare în orice þarã – întrerupe la un
moment dat orice manifestare literarã, ca ºi cum niciodatã
n-ar fi simþit trebuinþa sufleteascã de a-ºi spune gîndul,
simþirea, trebuinþa de a rîde, de a deplînge, de a
compãtimi, de a zugrãvi – de a crea, într-un cuvînt? Cine
ºtie! E însã o datorie sã mãrturisim cã acest scriitor superior n-a avut niciodatã mulþumirea de a-ºi vedea talentul
rãsplãtit ºi neputînd – ca alþii – sã-ºi comercializeze arta,
coborînd-o la producþiuni dupã comandã ºi la creaþiuni
artificiale (...), iar þara n-a avut nici vremea, nici conºtiinþa
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Dintre ziarele ieºene din vremea lui Caragiale, pentru
care orice succes al acestuia, orice prezenþã a marelui
scriitor în capitala Moldovei, inclusiv în cercurile intime,
de prieteni de aici, erau consemnate, comentate, elogiate,
se remarcã mai ales Evenimentul, Opinia ºi Sara. La
împlinirea a 25 de ani de activitate literarã (februarie,
1901), Emil Gârleanu scria indignat în Evenimentul:
„Pe Caragiale nu l-au serbat nici 500 de români. ªi
suntem un milion care am fi putut ºi ar fi trebuit sã slãvim
aceastã mãreaþã zi”. (În publicaþia Caragiale, numãr unic,
apãrut cu acest prilej, sunt inserate câteva „rãvaºe
aniversare ieºene”. Printre cei care îl felicitau pe sãrbãtorit
se numãrau, cu o formulã des uzitatã astãzi, nume cu
adevãrat sonore: G.Ibrãileanu, Constantin Stere
Stere, dar
ºi simpli iubitori ai operei sale. Astfel, un grup de persoane
din Iaºi trimitea simbolic „genialului maestru o cupã de
ºampanie de la Bolta rece”).
Un episod aflat sub semnul ludicului ºi al umorului
irezistibil – marca I.L.Caragiale – meritã evocat. În numãrul
din 20 noiembrie 1896, Sara publica în pagina a doua o
poezie intitulatã „Amintire” ºi semnatã ªandermagor (era
pseudonimul lui George Ranetti, de care pe Caragiale îl
va lega o strânsã prietenie):
„Divina mea bucãtãreasã,/ O unguroaicã durdulie,/
Avea un pãr ca de mãtasã/ ªi ochii plini de poesie.//
Pãrea o drãgãlaºã zînã/ Din basme aevea întrupatã;/ Spre
a-mi gãti, cu alba-i mînã/ Cea mai superbã marinatã./
«Îndurã-te crudelã Rozã!/ Fii milostivã ºi cuminte;/ Voiesc
sã uit a vieþii prozã/ În sãrutarea ta fierbinte.» // Dar ea
ne-ndurãtoare, rece,/ Mi-a zis: «La mine am borbat/ Nem
larma, altfel mine place/ Ei spui lui Ianoº ce-ntîmplat»//
S-a dus infama fãrã-o vorbã/ Dar mi-a lãsat ca amintire/
În ziua ceea chiar în ciorbã…/ O buclã blondã ºi subþire!”
Peste câteva zile, la rubrica de joi din Sara apare,
sub titlul „O scrisoare a lui Caragiale”, un rãspuns al
acestuia adresat misteriosului ªandernagor: „Ultima ciorbã
a bucãtãresei dumitale am gustat-o cu multã poftã – era
delicioasã. Cu aºa feluri de bucate, dacã urmezi înainte,
sper sã-mi serveºti un adevãrat regal, care sã mã dreagã
de indigestia ce mi-a produs-o arta culinarã a poeþilor
noºtri. La pletele lor pesimiste ºi nepieptãnate, prefer
ºuviþa idealã ºi curatã a frumoasei d-tale unguroaice.
Înþelegi cã, dupã ciorbã, aºtept cu nerãbdare rasolul – pe
care probabil þi l-a dat Ianoº ºi care desigur va fi suculent.
Numai, nu-l da rasol, fã-mi-l îngrijit. Al dumitale pasionat
gustator, Caragiale. P.S. Rogu-te, onoreazã-mã cu
adevãratul nume al rafinatului gourmet care s-ascunde
sub acest oribil ºi barbar pseudonim (sic!) ªandernagor.
Desigur cã trebuie sã fie un membru corespondent al
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de a se emoþiona de plecarea în strãinãtate a celui mai
mare scriitor – tot aºa precum astãzi, în toiul alegerilor,
prea puþini vor tresãri de bucuria întoarcerii lui! Dulce þarã!”
Colaborator al ziarului Opinia, Caragiale refuzã invitaþia
adresatã de Asociaþia studenþeascã „Uniunea” din Iaºi.
Scrisoarea de rãspuns trimisã preºedintelui acesteia este
o lecþie severã pe care scriitorul gãseºte de cuviinþã sã o
dea tinerilor insolenþi:
„Nu ºtiu cum sã vã spun cît de rãu îmi pare cã nu pot
veni în mijlocul d-voastrã. În urma recentelor incidente
dintre d-nii studenþi ieºeni ºi ziarul «Opinia», la care am
onoarea de a colabora din cînd în cînd, înþelegeþi ce greu
mi-ar fi sã profit de graþioasa d-voastrã invitaþiune.
Om din popor, fãrã nume de naºtere, fãrã avere, fãrã
sprijin, mie nu mi-e permis un moment sã uit, oricît de
puþin ar însemna persoana mea ca publicist, cã n-am
avut pe lume alt protector decît libertatea tiparului. ªi
aºa dar, credincios acestui singur ºi bun protector, n-aºi
putea vreodatã trece în tabãra cui crede cã trebuie sã-l
loveascã. Cu cît ar fi mai mãgulitoare primirea pentru
mine acolo, cu atît, fireºte, felonia mea ar fi mai
reprobabilã.
Mã adresez, stimate d-le preºedinte, unui tînãr de
inimã ca dv.; îl întreb: nu-i aºa? Îmi place sã fiu convins
cã-mi veþi rãspunde: da, aºa e!”
În schimb, va veni la Iaºi în calitate de... politician,
membru al Partidului Conservator-Democrat, înfiinþat de
Take Ionescu, dupã ruperea în douã a Partidului Conservator. Aici a participat ºi a luat cuvântul la o întrunire.
Eugen Heroveanu, în Oraºul amintirilor
amintirilor, evocã acel
moment, când în sala cinematografului Sidoli, în ziua de
2 martie, Caragiale „a figurat printre oratorii partidului (...)
Cred cã oricum discursul pe care l-a þinut la întrunirea de
la Iaºi a fost primul lui act politic” – noteazã Heroveanu
în cartea sa. Tot el relateazã cã în seara ce a precedat
acþiunea politicã, întrebat ce va spune a doua zi –
„Caragiale ne-a vorbit cam aºa: «Într-o searã de varã,
obosit de drum, un tînãr cãlãtor se-ntinse pe iarba moale
lîngã un izvor. În faþa lui, înspre Apus se vedea o pãdure;
peste creasta acesteia cerul pãstra încã ceva din focurile
amurgului. Curînd, tînãrul drumeþ cãzu într-un somn
adînc... Sub acþiunea a nu ºtiu ce vrãji, drumeþul nostru
dormise o sutã de ani...” Dintr-un manuscris al lui Ioan
Lupu, care în 1908 era student în capitala Moldovei,
manuscris pãstrat la Muzeul Literaturii Române din Iaºi
ºi reprodus în volumul „Caragiale ºi Iaºii Junimii”, aflãm
câte ceva despre desfãºurarea întrunirii politice prezidate
de Take Ionescu, care a apãrut în scenã însoþit de fruntaºi
ai partidului ºi de pãrintele lui Trahanache ºi Caþavencu.
Iatã ce aflãm de la studentul Lupu prezent în sala Sidoli:
„A vorbit ºeful: volubil ºi nu prea interesant în cele ce
a spus... Caragiale a vorbit, de asemenea. Nu era un bun
tribun, se gãsea într-o situaþie nepotrivitã pentru geniul
lui. A fãcut elogiul lui Take Ionescu. A spus cã a avut ºi
cã are în vedere personalitatea genialã a lui Take Ionescu,
arãtînd cu mîna spre el, care se afla pe al doilea plan al
scenei:
– Conservatorii Democraþi trebuie sã fie ca acest mare
om politic... Cineva din salã l-a întrerupt.
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– Rog pe onoratul auditor sã nu mã-ntrerupã decît la
punct ºi virgulã! Ilaritate...A vorbit apoi Maiorescu: logician perfect...”
Dupã ce anunþase în ediþia sa din 1 martie cã la
întrunirea de a doua zi va participa I.L.Caragiale „care va
þine primul sãu discurs politic”, ziarul Opinia insera o
declaraþie a maestrului datã la plecare: „Mulþumesc
ieºenilor pentru cãldura cu care m-au primit ºi care mi-a
fãcut o impresie cu atît mai mare cu cît cariera mea de
publicist nu m-a putut încã face sã gust popularitatea.
Poate cã aceastã primire o datorez ºi faptului cã cel care
m-a adus în mijlocul Dv. e D.Take Ionescu. Aveþi dreptate
sã daþi atîta încredere ºi atîta dragoste ºefului Dv. (...)
Ridicînd paharul D.Take Ionescu, la rîndul sãu, îl închinã
în sãnãtatea maestrului, arãtînd în cîteva cuvinte ce mult
folos a adus opera acestuia partidului conservator (...) El
a fãcut în spiritul public numai cu cîteva din comediile
sale mai mult decît ar fi putut face partidul întreg în zece
ani de campanie politicã”.
ªi astfel constatãm încã o datã cã, de la un punct
încolo, literatura ºi viaþa realã se întrepãtrund, încât e
greu sã mai facem deosebirea între ele.
Autorii albumului reproduc scrisoarea olografã (din
fondul B.C.U. „Mihai Eminescu”) trimisã de la Berlin lui
G.Ibrãileanu, la 30 noiembrie 1909, epistolã ce însoþea
corectura unei „nuvele” care urma sã aparã în Viaþa
Românescã. Între altele, Caragiale îi scrie dojenitor
marelui critic: „Sînt dator sã vã mulþumesc pentru colecþia
preþioasei voastre reviste. Este o excelentã publicaþiune,
pe care îmi place s-o aplaud cãlduros, deºi mi se pare cã
exageraþi oleacã importanþa tedinþei morale ºi sociale în
artã. De atîta amar de ani vã rãzboiþi – douã ºcoale –
artã pentru artã, artã cu tendinþã, - rupeþi atîtea lãnci,
pierdeþi atîta vreme, risipiþi atîta bravurã ºi n-aveþi, nici
unii, nici alþii, un moment sã vã gîndiþi ºi la ceva care
trebuieºte egal ambelor ºcoale – la talent...Al dv. prieten,
Caragiale”.
În primul numãr din 1912 al Vieþii Româneºti ,
Ibrãileanu îºi încheie celebrul articol „Caragiale” (în care,
între altele, spune cã I.L.Caragiale este singurul scriitor
român ce „face concurenþã stãrii civile”) astfel:
„Iubite maestre, primeºte sentimentele de admiraþie
ºi de recunoºtinþã ale unui om, care face parte din
generaþia care te-a priceput ºi te-a iubit mai mult ºi pe
care l-ai fãcut de-atîtea ori fericit, din liceu, cînd te cetea
pe furiº la spatele colegului Balaban, ºi pînã azi, cînd
opera d-tale, pe lîngã acel rîs al inteligenþei, care este
supremul bine, îi provoacã ºi un sentiment de melancolie
pentru contemporanii sãi – ai noºtri – Ricã, Nae, Chiriac
ºi ceilalþi. Au fost aºa de vii pentru mine, cã mi-nchipui
c-au îmbãtrînit ºi ei”.
Eroii lui Caragiale nu numai cã n-au îmbãtrânit, dar
astãzi ei sunt mai vii, mai tineri ºi mai prosperi ca oricând...
NOTÃ: Datele ºi citatele reproduse în acest articol sunt
extrase din albumul-monografie „Caragiale ºi Iaºii Junimii”,
apãrut la Editura TIMPUL, sub semnãtura reputaþilor
cercetãtori: Olga Rusu, Dan Jumarã, Ion Mitican, ªtefan Oprea,
Constantin Ostap ºi Liviu Papuc .
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Fleur Adcock

ACEL FLUTURE

(i.m. Irene Adcock, 1908-2001)

(în memoriam Irene Adcock, 1908-2001)

It is true about the butterfly a peacock, no common tortoiseshell that surged in through my open window.

Este adevãrat despre fluture Un coada pãunului, nu-i din baga de rând care a galopat prin fereastra deschisã.

You were in your coffin in New Zealand.
I was here, in my hot London study,
trying to get my voice to work

Erai în sicriu în Noua Zeelandã.
eram aici, în biroul meu dogoritor din Londra,
încercând sã-mi pun vocea la treabã

As Marilyn held the telephone
over your dead face. You couldn’t wait:
you fluttered in at once to comfort me.

Pe când Marilyn þinea telefonul
peste faþa ta pierdutã. N-ai putut aºtepta:
ai fluturat înãuntru sã mã mângâi.

You were no showy beauty, dear mother,
but your personality was bright rainbow,
and your kindness had velvety wings.

Dragã mamã, nu ai fost o frumuseþe ca o cadrã,
dar felul de a fi þi-a fost curcubeu sclipitor
ºi-a ta bunãtate avea aripi din catifea.

POWER CUT

PANÃ DE CURENT

(for Michael Longley)

( pentru Michael Longley)

You’ve kept me company in this power cut,
at first in the dark, and now
by the light of half a dozen candles your calm voice speaking to me
out of my transistor radio
about birds, and your father, and wild weather.

Mi-ai fost companie pe timpul panei de curent,
mai întâi pe întuneric ºi acum
la flacãra de lumânare, jumate de duzinã –
vocea ta calmã-mi vorbeºte
din tranzistorul meu de radio
despre pãsãri, ºi tatãl tãu, ºi despre vremea sãlbaticã.

I’d planned to record you, on the machine
which let me, half an hour ago,
listen to my own dead father
talking of his own childhood on a farm
with no electricity; but mine went off
just five minutes before your programme.

Plãnuisem sã te înregistrez, pe aparat/ dispozitiv
care-mi permisese, cu jumate de orã mai devreme,
sã ascult pe tata cel mort
vorbind despre propria lui copilãrie la o fermã
fãrã electricitate; dar a mea s-a întrerupt
cu numai cinci minute înainte de programul tãu.

Outside, the moonlight is so white
I took it for snow on the front steps.
There’s a thin mist. You’re talking about
where you want your ashes scattered.
It’s coming up to midnight. My candles
burn on steadily. You stop talking.

Afarã, lumina luna-i aºa de dalbã
am crezut cã-i nea pe treptele din faþã.
Este-o ceaþã uºoarã. Vorbeºti despre
unde-ai vrea sã þi se împrãºtie cenuºa.
se apropie miezul nopþii. Lumânãrile mele
ard domol. Ai încetat din vorba.

The Queen’s Gold Medal for Poetry 2006, a fost
acordatã de cãtre MS Regina poetei de origine neozeelandezã stabilitã în UK, Fleur Adcock. Versurile poetei
sunt cunoscute iubitorilor de poezie din România prin
excelenta traducere fãcutã de Liliana Ursu în volumul
colectiv Trei poeþi englezi contemporani ( Editura
Univers 1989). Festivitatea de decernare a medaliei a
avut loc la Buckingham Palace la 7 iunie 2006. Comitetul
din anul acesta a avut ca preºedinte pe Poet-ul Laureate
actual, Andrew Motion.
Medalia a fost introdusã de Regele George V în 1933

la îndemnul Poet-ului Laureate, John Masefield. Designul medaliei a fost fãcut de Edmund Dulac. Pe faþa medaliei
este portretul MS Regina, iar pe revers se aflã cuvintele
Truth is emerging from her well and holding in her right
hand the divine flame of inspiration.
Laurence Whistler 1934, WA Auden 1936, Michael
Thwaites 1940, Andrew Young 1952, Arthur Waley 1953,
Ralph Hodgson 1954, Ruth Pitter 1955, Edmund Blunden
1956, Siegfried Sassoon 1957, Frances Cornford 1959,
John Betjeman 1960, Christopher Fry 1962, William
Plomer 1963, RS Thomas 1964, Philip Larkin 1965,
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Charles Causley 1967, Robert Graves 1968, Stevie Smith
1969, Roy Fuller 1970, Sir Steven Spender 1971, John
Heath-Stubbs 1973, Ted Hughes 1974, Norman Nicholson
1977, DJ Enright 1981, Norman MaCaig 1986, Derek
Walcott 1988, Allen Curnow 1989, Sorley Maclean 1990,
Judith Wright 1991, Kathleen Raine 1992, Peter Redgrove
1996, Les Murray 1998, Edwin Morgan 2000, Michael
Longley 2001, Peter Porter 2002, UA Fanthorpe 2003,
Hugo Williams 2004 sunt distinºii poeþi cãrora li s-a acordat
aceastã onoare.
Poezia lui Fleur Adcock este mult apreciatã aici prin
stilul conversaþional ºi ironic. Poetei i s-a mai acordat ºi
Cholmondeley Award în 1976, New Zealand National Book
Award în 1984 ºi OBE (Officer of British Empire Order)
în 1996. Poeta este Fellow of the Royal Society of Literature ºi face parte din conducerea organizaþiei Poetry
Society. A publicat numeroase volume de poezie, a editat
mai multe antologii ºi a scris libretti pentru operã ºi alte
lucrãri de Gillian Whitehead.
Fleur Adcock s-a nãscut în Auckland, Noua Zeelanda
în 1934. A petrecut copilaria ºi anii adolescenþei în Marea
Britanie. Dupã terminarea celui de al Doilea Rãzboi Mondial
s-a reîntors în Noua Zeelandã unde a urmat cursuri de
studii clasice la Victoria University în Wellington. A fost o
studentã excepþionalã, obþinând masteratul (MA with first
class honours in Classics). La terminarea studiilor
universitare, a predat la University of Otago.
A revenit în Anglia în 1963 ºi de atunci locuieºte la
Londra. A funcþionat ca bibliotecarã pânã în 1978 la Foreign and Commonwealth Office in London. În 1978 s-a
decis sã devinã freelance.
Între 1979 ºi 1981, a beneficiat de literary fellowships
de la Northern Arts in Newcastle ºi Durham. În 1984,
poeta a vizitat Romania, când a început sã înveþe limba
românã, facilitatã de cunoaºterea limbii latine (tradusese
din latina medievalã în limba englezã The Virgin and the
Nightingale 1983). A editat ºi tradus din limba românã în
limba englezã din poezia scriitoarelor române Grete Tartler
(Orient Express, Oxford University Press 1989) ºi
Daniela Crãsnaru (Letters from Darkness, Oxford University Press 1991).
Volumul pentru care poeta Fleur Adcock a primit The
Queen’s Gold Medal for Poetry 2006 se intituleazã POEMS 1960-2000 (ISBN 1852245301), a fost publicat de
Bloodaxe Books, Newcastle upon Tyne 2000 ºi a primit
la publicare o Poetry Book Society Special Commendation. Este o culegere a poemelor scrise ºi publicate de
poeta în decursul timpului ºi poate fi comandat fie direct
la editurã sau prin intermediul librãriilor.

PRO

Uniunea Scriitorilor (din Incident Book 1986) ºi
Summer in Bucharest ((din Looking Back II 1997) sunt
douã poezii inspirate direct din vizitele poetei în România.
Uniunea Scriitorilor este o poezie subtilã despre
Catterpillers care au invadat the Writers’ Union. Aceste
omizi provin din Mulberry trees aflaþi în The stone-paved
courtyard. Sunt aceste omizi doar o pacoste naturalã
anualã sau este vorba despre ceva mult mai sinistru,
cum ar fi informatorii prezenþi pe statul de platã al
Securitãþii Regimului Ceauºescu ºi care s-au infiltrat fãrã
scrupule în fraternitatea scriitorilor! Astfel, în prima strofa,
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ni se spune cã Caterpillers are falling on the Writers’
Union./ The writers are indifferent to the caterpillers.. Este
interesant punctul de vedere al poetei care vine din afara
României, într-o perioadã de mari privaþiuni a societãþii
româneºti. Tot în prima strofã poeta vorbeºte despre
scriitorii care sit over their wine, consumând fried eggs
with pickled gherkins sau extremely small sausages:
two each. Raþiile impuse nu-i scapã bunei obsevatoare.
În strofa a doua, omizile se aflã along a sleeve/ or
clings to a shoulder.
Omizile-ºi fac loc în bread basket (the bread’s all finished) în strofa a treia.
În strofa a patra, dupã ce poeta remarcã subtil cã cei
prezenþi Not all are writers ci One is a painter, many are
translators ºi cã Even those who are not/ are adaptable
and resourceful linguists..
Oare ce vrea sã spunã poeta în ultimele douã versuri
când i se atrage atenþia cã You have a worm on your
back. Este oare vorba de o omidã rãtãcitã din aguzii
umbroºi sau fiecare pas ºi fiecare cuvânt îi sunt
examinate cu intensitate?

Summer in Bucharest este o poezie à clef. Formatã
din zece strofe a douã versuri fiecare (couplets), poezia
prezintã situaþia politicã din România în perioada de
tranziþie, imediat dupã cãderea Regimului Ceauºescu.
Politicienii apar oportuniºti, oscilând de la un partid la
altul, ca în satira politicã a lui Jonathan Swift (Gulliver’s
Travels). În versurile poetei, politicienii se prezintã ca
poamele pe tarabã la piaþã, fiecare formaþie politicã
încercând sã-ºi vândã coloratura politicã.
Aºa apar sub forma poamelor raspberries, care sunt
discredited
(strofa 1), sau sag in their bag (strofa 2), strawberries
sunt compromised
(strofa 3). În strofa 4, Redcurrants sunt dead (aluzie
la suporterii comuniºti), pentru a adãuga în strofa 5 cã:
Don’t you believe it, deoarece câmpurile sunt pline cu
aceste poame. Strofa 6, aratã oportunismul ºi canibalismul
politic, coacãzele presupuse roºii erau de fapt mutation
of black or white. Agriºele ar fi infiltrate they’d been infiltrated (strofa 7), de raspberries in gooseberry jackets
(strofa 8). În aceeaºi strofã poeta îºi manifestã confuzia
individului faþã de orientarea ºi de cinstea elitei politice:
You can’t tell what to trust these days.
Alte poame menþionate, reprezentând subtilul proces
de infiltrare propagandisticã provenit din afara graniþelor,
sunt dates, cu dezavantajul de a fi imported. Politicienii
autohtoni sunt în proces de formare - poeta spune în
strofa penultimã cã nu a sosit încã vremea pentru grape
harvest. Strofa finalã surprinde expert starea situaþiei
politice caracteristicã perioadei de tranziþie. Poeta spune
cã trebuie sã wait and hope. Procesul de tranziþie a fost
dur. Poeta-l comparã cu sour season for fruit..
Fleur Adcock este o poetã de excepþie, care, în
cuvintele unei alte mari poete, Carol Ann Duffy has a
deceptively laid-back tone, through which the sharper edge
of her talent is encountered like a razor blade in a peach
(ziarul Guardian
Guardian).

Comentarii, prezentare ºi traducere de
Mariana Zavati Gardner
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Wolfgang Borchert*

GENERAÞIA FÃRÃ RÃMAS-BUN

* WOLFGANG BORCHERT (20 mai 1921, Hamburg, 20
noiembrie 1947, Basel). Poet, prozator ºi dramaturg german.
Este unul din cei mai cunoscuþi autori ai „literaturii ruinelor”,
„Truemmerliteratur”, o epoca literarã scurtã de dupã al doilea
rãzboi mondial, marcatã de oraºe distruse, familii
dezmembrate ºi ororile rãzboiului. Opera lui Borchert e
compusã din nuvele, poezii ºi drame. E o operã umanitaristã
de facturã lirico-simbolicã, descriind drama tineretului german
în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial. Nuvele: An diesem
Dienstag, 1947 - În aceastã zi de marþi; Die Hundeblume,
1947 -Pãpãdia. Teatru: Draussen vor der Tuer, 1947 - Afarã,
în faþa uºii. Lirica: melancolicã cu accente expresioniste:
Laterne, Nacht und Sterne, 1946 - Lanternã, noapte ºi stele.
Mare succes a avut drama sa, Draussen vor der Tuer- Afarã,în
faþa uºii, în care trateazã într-un mod cutremurãtor probleme
psihologice ale tinerilor soldaþi, întorºi acasã din rãzboi.
Borchert, grav bolnav, moare cu o zi înainte de radiodifuzarea
piesei sale de teatru în Hamburg, la frageda vârstã de 26 de
ani. Moartea prematurã a lui Wolfgang Borchert a retezat un
talent excepþional în plinã dezvoltare. Mesajul sãu a fost
receptat de cunoscutul Grup 47, Gruppe 47 cât ºi de alþi scriitori
din diferite þãri, constituind ºi astãzi un impresionant memento.
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aflatã la fiecare kilometru pe strãzi, aºa cum aþi trãit-o
voi.
Nu ne spuneþi, pentru cã inima noastrã tace, cã inima
noastrã n-ar avea voce, cãci ea n-ar vorbi de niciun
angajament ºi de niciun rãmas bun. Dacã inima noastrã
ar sângera la fiecare despãrþire, pe care o trãim, profund,
trist, consolându-se, atunci ar putea sã se întâmple, cãci
despãrþirile noastre sunt ca o legiune contra alor voastre,
ca þipãtul inimilor noastre sensibile sã fie aºa de puternic,
încât voi noaptea stând în paturile voastre sã vã rugaþi la
Dumnezeu pentru noi.
De aceea suntem noi generaþia fãrã rãmas-bun. Noi
negãm despãrþirea, o lãsãm dimineaþa sã doarmã, când
plecãm, o evitãm, nu o risipim – o pãstrãm pentru noi ºi
pentru cei de la care ne luãm rãmas bun. Dispãrem ca
niºte hoþi, nerecunoscãtori, recunoscãtori ºi luãm
dragostea, lãsând acolo despãrþirea.
Suntem plini de-ntâlniri, întâlniri fãrã duratã ºi fãrã
rãmas-bun, ca ºi stelele. Ele se apropie, se aflã la câteva
secunde-luminã una de cealaltã, se-ndepãrteazã din nou :
fãrã urmã, fãrã angajament, fãrã rãmas-bun.
Ne întâlnim sub catedrala din Smolensk, suntem un
bãrbat ºi o femeie - ºi apoi dispãrem.
Ne întâlnim în Normandia ºi suntem pãrinþi ºi copil –
ºi apoi dispãrem.
Ne întâlnim într-o noapte pe malul unui lac din Finlanda
ºi suntem îndrãgostiþi - ºi apoi dispãrem.
Ne întâlnim pe o proprietate în Westfalia ºi suntem
iubitori ai vieþii ºi convalescenþi - ºi apoi dispãrem.
Ne întâlnim într-o pivniþã din oraº ºi suntem oameni
înfometaþi, obosiþi ºi primim pentru nimic un somn pe
sãturate - ºi apoi dispãrem.
Ne întâlnim prin lume ºi suntem om cu om – ºi apoi
dispãrem, cãci suntem fãrã angajament, fãrã ataºament
ºi fãrã rãmas-bun. Suntem o generaþie fãrã rãmas-bun,
care dispare ca hoþii, pentru cã se teme de þipãtul propriei
ei inimi. Suntem o generaþie, care nu se întoarce acasã,
cãci nu avem pentru ce sã ne întoarcem acasã ºi nu
avem pe nimeni, cãruia sã-i încredinþãm inima noastrã astfel am devenit o generaþie fãrã despãrþire ºi fãrã
întoarcere acasã.
Dar suntem o generaþie a viitorului. Poate suntem o
generaþie plinã de viitor pe o stea nouã, într-o viaþã nouã.
Plinã de viitor sub un soare nou, în inimi noi. Poate suntem
plini de viitor pentru o dragoste nouã, un râs nou, un
Dumnezeu nou.
Suntem o generaþie fãrã rãmas-bun, dar ºtim cã orice
viitor ne aparþine.

Prezentare ºi traducere de LAURA IULIA POGAN
PRO

Suntem generaþia fãrã angajament ºi fãrã profunzime.
Profunzimea noastra este prãpastie. Suntem generaþia
fãrã fericire, fãrã patrie ºi fãrã rãmas-bun. Soarele nostru
e minuscul, dragostea noastrã groaznicã ºi tinereþea
noastrã nu e de fapt tinereþe.ªi suntem generaþia fãrã
limitã, fãrã inhibiþii ºi ocrotire – izgoniþi din þarcul copilãriei
într-o lume, care ne pregãteºte tocmai pentru ceea ce
noi dispreþuim.
ªi nu ne-au binecuvântat cu nici un Dumnezeu, care
sã ne încãlzeascã sufletele, când ni le rãscolesc vânturile
acestei lumi. Prin urmare suntem generaþia fãrã
Dumnezeu, cãci suntem generaþia fãrã angajament, fãrã
trecut, fãrã recunoºtinþã.
ªi vânturile lumii, care au fãcut din picioarele ºi inimile
noastre niºte þigani de pe strãzile lor care ard ºi cu zãpada
înaltã cât un om, ne-au transformat în generaþia fãrã rãmasbun.
Suntem generaþia fãrã rãmas-bun. Nu putem trãi nici
un rãmas-bun, nu avem voie asta, cãci pe drumurile
rãtãcite ale picioarelor noastre inimilor noastre împovãrate
li se întâmplã despãrþiri nesfârºite. Sau inima noastrã ar
trebui sã se uneascã cu noaptea, care oricum ºi ea
dimineaþa îºi va lua rãmas bun? Am suporta noi
despãrþirea? ªi dacã am vrea sã trãim despãrþirile ca ºi
voi, care nu sunteþi ca noi ºi le-aþi savurat cu fiecare
secundã, atunci s-ar putea întâmpla ca lacrimile noastre
sã provoace un flux, cãruia nici un dig, construit el chiar
ºi de strãmoºii noºtri, sã nu-i reziste.
Nu vom avea niciodatã forþa, sã trãim despãrþirea,
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Viorica Rãduþã

de aceea îºi taie orizontul

scriu:

eu aºa vãd moartea
când trec de aºteptare

umbra pãsãrii spalã pietrele pe râu
spalã tot mai departe
piatra nu vrea sã mã priveascã

am sã aºtept ºi mâine
dar mâine nu mai e dimineaþã pânã seara târziu
e dimineaþã abia acum
de aceea se taie orizontul
un vis e tãcerea în degete
ºi pictezi degete
culorile sunt ieri ºi sunt aºchii

secvenþe de plecare

mã uit la timp
cu pasãrea din jurul cumpenei mã uit
nu e decât vântul
care duce aripile ºi gândul
platanii sunt ceaþa care îngroapã oraºul cu mâinile
mã uit la ele
nu e atingere

1. în cãlcâi a rãmas fuga
s-a întãrit
ºi urcã dupã atâta timp în mine
plinã de ploi ºi de sãlcii sub care
mã întind sã vãd cum cresc umerii

urc dintre aripi
umbra pãsãrii stã în loc
þi ea se uitã la mine la gând
nu auzi decât liniºtea

dupã care se apleacã peste apã
fuga mã îneacã privind-o
numai ea este vie

timpul trece cu fierãstrãul

2. cumpãna cade în ea
de ce þi se vãd oasele întreb
bãrbatul de acolo nu poate vorbi
cã sunt albe ºi îi fug mereu braþele

trece prin mine ºi taie gândul
tu spui cã este o noapte
sau aºa îmi vãd eu visul
va o sudoare de sânge când plouã
pentru cã în locul pãsãrii stã chiar aerul
stã la fereastrã

singure se sprijinã de lemnul fântânii
ºi cad deodatã cu pieptul meu care creºte
douã umbre în cerc

amintirile nu mã ajung aici amintiri
doar fierãstrãul trece în mâinile tale
acum poþi sã-mi iei gândul

3. drumul e singur
omul nu vrea sã moarã odatã cu ea
cu singurãtatea
simte cum se rãceºte aerul de trup
tocmai când apele îi spalã gândul
de aceea ºi aºteaptã sã vinã vremea la el
deodatã ploaia se lungeºte iar omul viseazã
în trupul maºinii
drumul a intrat pe fereastrã ocupã locul din spate
când se trezeºte când
pe câmpie vântul se duce în iarnã
cu toatã câmpia

PRO

stratul de gheaþã mãsoarã omul
maºina e veche ºi basmaua femeii …
vântul stã deasupra
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Ion Scorobete

îngustã
tot mai îngustã e fâºia ce desparte
ape de întâmplãri
de care nu ºtiu
sã mã bucur
neîndestularea formulei de a ademeni
pasãrea zilei
mã întoarce pe dos de pare a fi
povestea altuia
deºi îmi simt pasul lent
bolnav de discreþie
cum ies din Circumvalaþiunii
spre tramvaiul 5 scãpat
în ultima secundã
a traseului prudent pe centura
de deviaþie
astfel îmi iei pulsul precum ai deschide
o fereastrã înþepenitã
pentru aerul schimbat
te aºezi neprihãnitã în tolba mea
de idei roase la guler
asudate în graba cu care trec
dintr-o salã în alta
a judecãþilor gata fãcute
în apãrarea frunzelor de vârsta a treia
învrãjbite în vântul postmodern
la fel de absurd cum se zice ar fi fost
îmbrãþiºarea de la Termopile
îmi faci testul vigorii pe curbele
sumar acoperite ale junei
care se potriveºte în oglinda unui jet de
conductã rãpusã de stagiu
îmi trezeºti dinamica iniþialã
din firida cinematografului
de cartier cu flamuri de zgurã
mã pustieºti la bariera cu mira
sã-ºi defileze-n torent vagoanele burduºite
mãrfarul cu fier vechi
în poarta fantasmelor se mulg caprele
de dincolo de ºine
þiganii forþeazã pasajul
mârþoaga se ia cu Dacia-n clonþ
eu trebãluiesc printre evenimentele
zburãtoarelor vânate de gripã ºi
aºtept în stânga jocului
celelalte alambicuri prin care
ar curge esenþa acestui timp fetid
spre artera lipsitã de seducþie
eºti nesigurã pe tãcerea mea
ca brãþarã cu nestemate rãtãcitã
74

de un oarecare Oswald în triunghiul bermudelor
mã recunoºti dupã cum împrãºtii eu cuvinte
de grâu galinaceelor
sub tufele de aluni pârguiþi
îmi rezolvi fuga din apartamentul 10
în boarea acestui asfinþit de grãdinã curtatã
de caniculã
cãci suntem împreunã deºi singuri te închipui
patroana unor sentimente de zahãr
la care nu au acces
maneliºtii din punctele cardinale
mai jos de artera 6 comunalã

ACUARELÃ
în culori de atenþie se desfrâneazã
cerul
torþe de zgurã se scurg pe acoperiºul
amurgului livid
delirul e în cãmaºã de in
la întâlnirea cu oceanul
de cãrbune
la clubul desprins din acuarela
lui Toulouse-Lautrec
fierbe ca-ntr-un cazan
avântul pãsãrii
sub pichetul de betoane
în poartã-mi aud deznãdejdea liberã
de gesturi ferecate
ºi cum se tânguie-n vecini câinele
oglindindu-se-n lanþ
se-ndeasã-n pãmânt aerul
pãmântul e lapte fiert
prin arsurã cotrobãi
în marginea strãzii a cincea colþ cu
fântîna sleitã
în Sãcãlazul deºirat
iarba de sârmã-mi vlãguie-ntrebãrile
cântã abrupt sub tãlpi
violina ghimpatã
când trec gol sub frunzarele
în culori portocalii spre
bradul uscat
sã dezleg misterul în care se taie
maioneza lecturilor în
enºpe chei
sub viscolul nechibzuitului
Celsius
în stânga alunii rãsuciþi într-o
cataractã de fum aþipesc
pe jurnalele unui secol ce abia
PRO

ASTFEL, ÎMI IEI PULSUL
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a închis ochii
zvârcolesc imagini ºubrede prin
poemul izbutit în trei colþuri
reunite pe ecuaþia celor care
l-au înlãturat pe Euclid

în dreapta cireºul invadat de trupele
mucegaiului cãrpãnos
leagãnã firave þipete
prin bricolajul aerului vlãguit
de elemente
îºi conservã magnetic ofilirea de
accent bolnav
se agaþã de privire ca un sex
feminin pârguit
în slobozenia braþelor rãsucite-n
sevrage
din spaþiu se prãvale neoprit norul
de pulbere
îºi pâlpîie licuricii
în fotografia clonei din gazeta
de vest
femeia acuplatã cu-n turn de ploaie
zveltã lângã notiþele
faptului divers
ameninþã discul de foc
din capãtul oraºului
într-acolo nãdejdea respirã
neliniºti
o absorbþie geme lângã alta
se luptã parola cu magul
sub streaºina nopþii îþi mângâi plecarea
precum te-ai întoarce
ascult miºcarea vegetalã
sfera ei artezianã sapã în somnul meu
pãrãsit de ultima pastilã
de fenol speranþã

VÂRSTE
în marginea iernii lucrurile îºi aflã
spaþiul iniþial
o gospodinã împãtimitã alege
plante pentru zmeuriºul
de câmpie la Sãcãlaz
în umbra casei aºez bucuria fructului
de mâine
hârleþul ruginit îmi soarbe
transpiraþia ca suvenir
se-nfinge în carnea humusului
energia tãcerii bântuite

PRO

un pendul de vânt testeazã
lichidul vegetativ
al nucului cu vârsta incertã
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îi învãluie coroana de-argint
pe latura patratului de vest
îmi ciupeºte degetele afirmate
pe claviatura textului
care bate pasul pe loc
deschide fereastra informaþiei
cu noul cod
din partea opusã o muzicã
inoportunã se livreazã
în ambalaj de ocazie
printre firele de înaltã tensiune
se exerseazã o familie
de sturzi
respiraþia îºi desface nasturii
unul dupã altul
peretele de aer e mai deschis
la obraz
verticala astfel instrumentatã
mângîie indiferentã oricare bob
de nisip
dã prospeþime culorilor
alertate

PLOAIE ACIDÃ
ca un revers al medaliei viciul
acapareazã spaþiul elementar
al nãdejdii
emulsii lascive se prãvãlesc
peste setea veselã
în grãdinã
viermele duplicitar îºi dã mâna
într-un sãrut rãcoros
cu stropi de rãºinã
elongaþi
în patrulaterul verde crud
al melodramei coroanelor
moleºeala de vinilin întinde
braþe acide prin vascularitatea
frunzelor
cireºul sãlbatic din care mã înfrupt
cu Lucian mã previne
îmbãtrânit
sub povara falselor bucurii
plouã cu leºie prin frizura
gardului viu
din plantaþia de zmeurã
un tremur al gândului se insinuezã
învãluit
de ceaþa presantã
îi citesc unui pui de codobaturã
nesingur
pe marginea paharului
de telegraf din
mâzga polemicã a stãrii de urgenþã
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Camelia Ciobotaru*

Întâlnirea cu Tine, Doamne
Sã vezi pãtrunzând prin luminã,
Lumina...
Mai albã, mai purã
decât ai vãzut-o vreodatã.

Trecãtori
cu furtunile toate
platoºe peste minþi
nici nu se sinchisesc
sã le vadã...

Sã înþelegi privilegiul
de a primi clipa
ºi-alesul ce-ai fost
sã o înþelegi clarã.

Un copil,
cu privirea-nãlþatã
spre crugul ceresc
scuturã mâna mamei
ca pe-o limbã de clopot.

Sã-i simþi ºi cãldura
ºi neînþelesul
ce te cuprinde
fãcându-te parte cu
Universul.

„Ce-i copile?!”
se aude ecoul
dinspre fruntea ce-ºi poartã
corola de umbre.

Frãmântul se stinge
în fine, tãcut,
privind cu uimire
un Nou Început...

„Mamã! Dumnezeu e acasã!
Priveºte! Tocmai mi-a zâmbit!”

Ni-s sufletele grele ºi n-au pace

„Mascã dupã mascã”,
pânã þi-am uitat, Doamne,
Chipul...
replãmãdeºte-ne cu aceeaºi
Dragoste
ºi învaþã-ne
sã ne acoperim
doar cu
Asemãnarea Ta…

Dumnezeu e acasã!
În vitrina cerului
stau aºezate –
în þinutã de galã –
zâmbetele
îmbiind trecãtorii
la netezire de frunþi.
*

Este o tânãrã ºi entuziastã profesoarã de religie la
Colegiul Naþional „Al. I. Cuza” din Focºani. Dupã cum
se vede, textele publicate aici nu se îndepãrteazã de
temele religioase mult frecventate în actul didactic (ºi nu
numai). Ea este autoarea unui volum de poeme dedicate celor mai mici ºi mai exigenþi cititori: „Copilãria ca o
poveste“, apãrut la Editura Andrew din Focºani, în anul
2007. A mai publicat poezie ºi prozã în „Oglinda literarã“.
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„O femeie înseamnã mai mult decât faptul cã este mamã.
Dar o mamã înseamnã mult mai mult decât îºi
imagineazã lumea.”
Roseanne Barr
ºi azi îi lãcrimeazã mamei ochii
când ne-aplecãm la uºa casei noastre
ºi-i sãrutãm la tâmplã ghioceii
sãdiþi în timp de doruri tumultoase
sã-i fim mai mult aproape nu se poate
cãci am ales la zbor sã ne grãbim
captivi în preadorita libertate
adesea ne dorim copii sã fim...
la ea-n privire licãreºte rouã
soarele-apare doar puþin spre searã
când ne întreabã, pentru-a câta oarã:
- Când veþi veni sã staþi o zi sau douã?
luceºte doar pe înserat speranþa
c-ai hotãrât sã mai rãmâi o noapte
ºi-nþelegând cã iarãºi nu se poate
îi tremurã-ncontinuu-n palmã clanþa
când te conduce zâmbetul îi plânge
spunând ºoptit pentru a mia oarã:
„- Sã mergi cu Dumnezeu!” - ºi-apoi se frânge
plecându-se încet ca de-o povarã...
PRO

Dupã chipul ºi asemãnarea...
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Virgil Panait

***

***

Domnule doctor
de poeþi am venit
sã vã spun cã nu am

Plecând, pletele tale
pãreau un arcuº la care
exersa experimental viscolul

nimic nici iubitã
nici bani nici casã
nici masã

(mai mult ca perfectul
unei despãrþiri este
tãcerea, nu-i aºa ?)

sunt foarte trist în
schimb ºi mâhnit
pânã la sufletu-mi

numai cã poetul
nicicând nu rãmâne
singur femeia mea

zdrenþuit
am auzit cã s-a
privatizat pânã

el cântã la singurãtate
ca la o orgã de
rãni ºi cuvinte

ºi raiul
l-a cumpãrat se
zvoneºte

o retuºeazã cu
fardurile despãrþirii
ca pe-un tablou

o gaºcã de
diavoli…

imaginar…

***
***
Ieri mi-a scris
mama din
mormânt cu rouã
pe un fir de iarbã
întrebându-mã
grijulie de toate
da mamã cu
sãnãtatea o duc rãu
cu dragostea o duc
rãu cu banii ºi mai
rãu cu poezia
la fel în rest totul
e O.K. dragã mamã
ceea ce nu-þi doresc ºi þie

PRO

dar ia spune-mi mamã
acolo la dumneata
poºtaºul sunã la uºã
tot de douã ori…
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La urma urmei
doamnelor ºi domnilor
e o chestiune
de caracter sã crezi
cã viaþa este altceva
decât dreptul nostru
de-a ne depãrta de
(in) certitudini
sau sã nu observi
cã totul e-o reþetã
livrescã a
cãderii în gol
la urma urmei sã-i
recunoaºtem morþii
prezumþia de
nevinovãþie tot o
chestiune de caracter
s-ar numi doamnelor
ºi domnilor…
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***

***

Dar oare ce poate
face poetul atunci
când femeia iubitã

Dar cine eºti tu
m-a întrebat
zâmbind ironic

îi citeºte în stele
poemul încã nescris?
ce poate face
dacã nu s-o implore
sã-ºi lase ochii
liberi sã zboare
prin ceruri ºi sã-i
plângã versurile
pe coala lui albã
de hârtie
mereu tristã ºi
sângerândã…

într-o zi banala
râºniþã de cafea
cum eu sunt poetul
adicã cel redus la
poezie tocmai datoritã
aºteptãrii realului
ca pe-o trãire la
timpul pierdut
sunt un simplu
personaj al metaforei
mele obsedat mereu
de balul mascat al
disperãrii care încã mai
crede cã limita remuºcãrii
este umilinþa

***

ºi-atât…

Cândva am compus
un poem pe care nu
l-am transcris ci

***

„dar eu nu ºtiu sã
zbor mi-a spus el
eu am aripile în
interior ºi zbor
cu inima’’
dimineaþa i-am
gãsit trupul inert
sângerând încã pe
asfaltul murdar
luase forma unei
coli albe
de hârtie
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veni ºi poetul
reclamând faptul
cã la produsul
fericire (ca la oricare
obiect de uz casnic
nu se acordã
termenul legal de
garanþie ºi tot în
aceeaºi zi sosi
prompt rãspunsul
domnului poet prin
prezenta vã aducem la
cunoºtinþã cã nu am
primit reclamaþia
dumneavoastrã…

PRO

l-am aruncat pe
fereastrã sã-l învãþ
sã zboare spre cer

Într-o zi de joi
la oficiul pentru
protecþia consumatorului
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Vlad Zbârciog*

«…ªi Încercarea de foc (2000), ºi Treci ca o luminã
(2002), ºi Starea de Cer (2005), ºi Între timp ºi nemoarte
(2007) sunt pledoarii convingãtoare, depoziþii netrucate,
semnate de cel pentru care sufletul rãmâne un
„dumnezeiesc altar”. Structurat triadic (Casa pãrinteascã;
Sfinþii Pãrinþi; Neamul), volumul din urmã reia unele teme
obsesive: satul de pe calea Cihorului, cimitirul bãtrân,
icoanele pãrinþilor, stampele de odinioarã sunt sfintele
repere la care, suferitor, evlaviosul stihuitor, respirând
bunãtate ºi cutreierat de visãtorie, se închinã. El
contemplã încercãrile destinului; ºtie cã aici stãpânã e
veºnicia; înfruntând „apele timpului”, sperã sã reuºeascã
„apropierea de Cer”; viseazã la „cãrãrile de aer”, aflã cã
„moartea / poate apãsa oricând pe trãgaci”; cã „imperiul
humei” ameninþa, ºi în acelaºi timp, ne dezvãluie cã „nu
murim niciodatã / pânã la capãt”…»
Adrian Dinu Rachieru

soarbe cu privirea
flacãra zorilor.
ªi atunci reintru în timp.
Îmi regãsesc albia
ºi-mi amintesc cine sunt,
de unde vin,
în ce limbã-mi cinstesc strãmoºii.
Împovãrat cu încã o zi de
nemurire,
mã apropii din nou de cuvinte.
Încerc sã le adun
în cel mai luminos poem,
din care va izbucni,
neîntârziat,
iubirea de oameni
ºi de Dumnezeu....
16 octombrie 2005

***

Sânge de domn român
Sânge de domn român –
clopote
cu zvon ce fulgerã-n vene,
ca niºte vechi fapte de arme,
deºteptându-ne...
Sânge de domn român
þine treazã memoria,
luminând...
22 august 2005

Cel mai luminos poem
În fiecare dimineaþã mã nasc din nou.
Sufletul,
care a pribegit prin spaþii
noaptea întreagã,

PRO

*Vlad ZBÂRCIOG (22 decembrie 1943, s. Horodiºte, jud.
Bãlþi, România). Fiul lui Ion Zbârciog ºi Anica Anton, þãrani.
Prozator, poet, eseist. ªcoala medie din satul Zãicani, raionul
Râºcani (1960); ªcoala de medicinã din oraºul Tiraspol
(1963); Universitatea de Stat din Chiºinãu (1973). Este
Secretar al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Debut editorial
cu volumul de povestiri ºi nuvele Flãcãri albastre, portocalii…
Ch., 1976; urmat (selectiv) de Þãrmul din suflet, prozã, 1981;
Oraºul de la capãtul pãmântului, prozã, 1984; Conul de
umbrã, roman, 1990; Suntem ca o poveste, roman, Iaºi, 1999;
Încercarea de foc, poeme, Timiºoara, 2000; Treci ca o luminã,
poeme, 2001; Orizontul pierdut, roman, Timiºoara, 2003;
Starea de Cer, poeme, 2005; Între timp ºi nemoarte, poeme,
Timiºoara, 2007; Timp rãstignit, roman, 2007; Eminescu,
statuie eternã a spiritului, eseuri, Iaºi, 2008 º.a.
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Casa pãrinteascã
Totul ce respirã în tine mã cheamã.
De pretutindeni mã cheamã,
ca un þãrm de care m-am îndepãrtat
prea mult...
Tata, clãdit în pereþi,
mã priveºte cu ochii ferestrelor
ºi mã întreabã
de ce atât de rar vin acasã.
Paºii mamei,
mângâierile mâinilor ei,
privirea blândã ce-mi încãlzeºte
ºi azi inima,
au ieºit din toate odãile
ºi mã întâmpinã în prag...
O, cât de mult îmi lipsesc uneori
aceste tainice ºi copleºitoare iluzii!...
De câte ori mã strãbate dorul,
de atâtea ori se rãzbunã în mine
regretul,
cã poate de prea puþine ori
le-am spus cuvinte de iubire,
poate prea m-am grãbit
sã cresc
ºi sã plec în lume...
25 septembrie 2005

Nimic nu se trece
În fiecare copac din grãdina
casei pãrinteºti
vãd o rudã de-a mea.
Tot neamul pare sã fie adunat aici,
pânã la cel mai mic nepot.
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Mãrul
Lui Aurel Rãu
Þi-ai pus cãmaºã de flori alb-roze
ºi priveºti întrebãtor spre mine...
Sunt eu, mãrule,
copilul pe care-l chemai în fiecare
primãvarã
prin mesaje de dor.
Iar toamna
îmi trimiteai prin tata la oraº
fructele tale roz-gãlbuie –
planete ale copilãriei...
Þi-aduci aminte cum dudul
de lângã drum
chema vara sub poalele lui
toate pãsãrile?...
Ce mai ospãþ era!
Iar plopul,
strãjer care le vede pe toate,
ne ºoptea cuvinte de tainã
aduse pe briza de vânt...
Þii minte vara aceea cumplitã,
când Cihorul a intrat în grãdinã.
Mi-era teamã ca apele lui
sã nu-þi atace rãdãcinile...
Atunci am plecat de acasã
M-au furat ºcolile.
ªi se întreba oraºul:
cine-i bãiatul acesta
cu ochi luminoºi?
Iar eu încercam sã învãþ mai departe
80

alfabetul iubirii de neam...
Florile tale, mãrule,
m-au luminat în clipe de cumpãnã.
Gustul fructelor tale
mi-a alinat dorul de casã.
Acum suntem ambii trecuþi
de cealaltã parte a vârstei
Intrãm în segmentul
când Moartea
poate apãsa oricând pe trãgaci.
ªi doar dulceaþa zãpezilor
Ne înzeueazã
În amintiri alb-roze...
24 septembrie 2005

Nobilã ºi sfântã menire
Tatãlui meu Ion
Stau sub salcâmul din prag,
rãstignit de dor ºi durere...
Ung rana din suflet cu mirul iubirii
ºi-l rog pe Dumnezeu
sã-mi dea forþe pentru a ogoi
plânsul sângelui tãu
din venele mele...
Toate drumurile satului,
câmpia, pãdurea,
sunt pline de tine.
Încerc sã mã ataºez umbrelor
paºilor tãi.
ca sã deprind gingãºia
atingerii de pãmânt,
veneraþia pentru sfânta þãrânã,
iubirea,
dar mai ales lumina iertãrii...
Trec din nou prin inima gândului
ºi-a amintirii
vara aceea de demult,
când cerul uitase de noi
ºi mama îmi spãla faþa
cu lacrima...
Atunci te-am vãzut prima datã
Eram de-o seamã cu lipsa ta
Iar tu,
în haine de rãzboi,
nu gãseai cuvintele de dor
purtate în raniþa frontului
din Manciuria...
Uneori mã vãd la marginea timpului –
copilul de-atunci,
cu ochii stinºi de blestemul foametei
ºi mã trec fiori la gândul
cã s-ar fi putut întâmpla
sã mã sting,
ca plantele din grãdinã,
PRO

Pe mulþi nu-i cunosc
Au murit înainte de a mã fi nãscut...
Mã apropii de fiecare
ºi aud cum vine din tulpini
vorba lor.
Din inima mãrului
rãzbate vocea mamei,
gingaºã, cu nuanþele soarelui de varã;
Din cea a salcâmului de lângã poartã
aud glasul tatei,
un pic îngrijorat,
un pic neliniºtit,
de parcã m-ar avertiza de ceva.
Bunica Maria îmi ºopteºte din dud,
cã bunelul-cireº
m-a recunoscut dupã mers –
sunt izbitor de identice
chipurile noastre...
Stau în faþa lor copleºit,
Dar ºi fericit totodatã:
nimic nu se trece.
Sufletul plin de dragoste,
plecat în þãrânã,
renaºte în arbori, în ierbi, în inimi...
30 septembrie 2005
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ca nalba din bãtãturã.
Alteori,
mã vãd împreunã cu tine
în câmp,
luminaþi de zorile unor dimineþi
de miracol,
când plecam cu carul cu boi
dupã fân
ªi tresar, vãzându-te aievea,
sprijinit în furcã...
Doamne,
cât de tulburãtor a scris
despre tine Goga!...
Vreau sã-þi spun, tatã,
cã imaginea sufletului tãu
am admirat-o, dupã plecarea ta,
la câþiva oameni
dragi inimii mele.
I-am zis odatã regretatului
Nicolae Corlãteanu
cã de fiecare datã când ne vedem,
parc-aº vorbi cu tata.
ªi domnia sa,
emoþionat peste poate,
m-a îmbrãþiºat,
la fel ca tine...
Dumnezeu mi-a scos în cale,
la fiecare moment dificil al vieþii,
oameni de suflet.
Unul dintre aceºtia –
Ion Cãrãuº –
sfântã fãpturã pe care am venerat-o,
mi te-a înlocuit în multe momente.
Voi simþi mereu lipsa lui,
precum simt mereu lipsa ta...
Ai fost pentru mine
însãºi istoria,
coloana mereu verticalã,
oricâte încercãri ne-a trimis
destinul...

PRO

Acum am rãmas
sã ducem noi mai departe iubirile tale...
Va trebui de azi înainte
noi sã deschidem pleoapele dimineþilor,
noi sã închidem porþile zilelor.
Va trebui sã iubim cu iubirile tale
aceste dealuri ºi vãi,
aceste ape, pãduri ºi câmpii,
moºtenite de la strãmoºi.
Nobilã ºi sfântã menire!...
26 noiembrie 2005
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Chem din tumult
Chem din tumult chipul
ºi sufletul tãu
pentru a-þi spune
tardive cuvinte de dragoste
Prea de puþine ori le-am rostit…
Dar nu te arãþi.
Întreb Cerul, dacã nu te-a vãzut
ºi-mi rãspunde cã eºti demult
Înger;
Întreb Ploaia,
ºi-mi spune cã te-ai prefãcut
în stropi
ce scaldã Pãmântul;
Întreb Toamna,
ºi-mi rãspunde
cã demult eºti Luminã…
31 decembrie 2005

Lângã inima ta
Prefãcutã în abur,
mã furiºez mereu lângã inima ta,
imaginându-mi cã sunt aerul
pe care-l respiri,
lumina pe care o sorbi cu privirile,
sângele ce asurzeºte venele tale.
Încerc sã-þi fac umbrã
cu trupul meu incolor
în zilele fierbinþi de varã,
Mã strecor printre gânduri,
ca sã-þi potolesc setea,
sã-þi topesc necazurile,
sã-þi fiu linia pe care o vei urma...
Ne vom întâlni, cred, odatã
Poate la capãtul acestei lumini...
17 decembrie 2005

Ca un mugur
Mã strecor în adâncul ochilor tãi
Sã mã scald în apele melodiilor cu
refrenuri de aer ºi luminã,
în nuanþe de oranj.
N-am cuvinte, Doamne, sã-þi mulþumesc
pentru încercãrile ce mi le-ai dat.
ªtiu cã mã iubeºti –
ai oprit ploaia din mine,
mi-ai trimis,
ca o binecuvântare,
iertarea...
Acum îþi cer îngãduinþa câtorva
lacrimi
pentru a pãºi pe continentul
de mit
curat ºi îndumnezeit,
ca un mugure...
16 decembrie 2005
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Mariana Zavati Gardner

MISS JACKIE’S EXAM*
Trenul spinteca drumul printre vârfurile cioplite în
piatrã, ce alcãtuiau Muntele cu Muzici. Cleme arteriale
în stânci contorsionate. Ziua se lupta cu orizontul bolnav.
Gânduri bãtãtorite veneau nepoftite în mintea rochiþei
tolãnite în mijlocul locului într-un compartiment de clasa
a doua.
Revenea singuraticã de la citirea testamentului unei
strã-mãtuºe de care nu ºtiuse. Strã-mãtuºa îi lãsase
prin testament o casã imensã în stil georgian. Tot ce ºtia
despre clãdire era din ceea ce aflase de la notarul în al
cãrui birou se prezentase înainte de prânz împreunã cu
fratele ei ºi alþi doi veri gemeni.
Sperase într-o moºtenire în bani. Socotea cât s-ar
putea lua din vânzarea casei...Naviga în ape periculoase... Dacã totul era o eroare... Habar n-avea cine fusese
strã-mãtuºa! Nimeni din familie nu o întâlnise vreodatã!
Contururi de copaci galopau prin faþa geamului de la
tren, cultivând o lumina înfioratã. Pãmântul o plutea,
pãlmuind-o cu umbre. La intervale scurte, din depãrtare,
vaci ce pãºteau se nãpusteau la vedere, devorând aerul.
Se dusese sã vadã casa înainte de a lua trenul de
înapoiere. Voia sã o mai vadã o datã. Era un urcuº abrupt
pentru cã orãºelul era cocoþat în pantã. Casa se înãlþa
singuratecã ca sticla prãjitã. Conturul acoperiºului invada
cerul pe mãsurã ce lumina se zvârcolea sã moarã. Iedera
sãlbatecã fãcea modele pe þiglele acoperiºului.
Intemperiile înfulecaserã din coºuri. O fereastrã aflatã
sub acoperiº avea obloanele trase. Un cireº, ce-ºi legãna
ºoaptele, bloca din priveliºte.
Copaci saltimbanci devorau plumbul din ceruri ºi
siluete din tufe cu spini creau nãluci în apele râului, ce
despãrþea oraºul provincial în douã pãrþi inegale.
Ambarcaþiuni fãrã voce umpleau aerul într-o aromã de
carne la grãtar ºi pâine prãjitã.
Îºi fãcu drum spre streaºina apei. Lumini leºinate se
nãºteau de cealaltã parte a râului ºi sãlcii bolnave îºi
mãsurau zvelteþea în oglindã.
Ajunse la garã cu câteva minute înainte ca trenul sã
plece. Trenul se porni la timp. Câºtiga vitezã ºi imagini
din casa în stil georgian se întreceau în piruete în mintea
ei precum nisipul rãscolit în timpul unei furtuni. ªedea pe
locul din mijloc în compartimentul de clasa a doua ºi
mintea ei iscodea...
„Biletele la control!” îi înþepa pãienjeniºul de gânduri...
Cãlãtoria cu trenul o fãcea sã-i meargã mintea pe
dealuri. Uite-o copilã, cutreierând pe caniculã de-a lungul

dunelor albastre, formate în forturi la scarã redusã pe
þãrmul cu râuri foºnitoare. Uite-o sãrind peste buºteni din
lemn purtat de ape, printre ºorþuri din frunze împrãºtiate
peste plajele înºirate de-a lungul Oceanului Pacific. Uiteo siluetã arcuitã peste nisipuri, cu tãlpile spãlate de
bucãþile din lemn aruncate pe maluri.
Un rollercoaster de gânduri printre ridicãturi din lemne
târâte de ape, arþari în maquis zglobii pe þãrm, abalone
abstract peste nisipuri albastre, dreptunghiuri de gãteje
þesute. Un ibis infiltrat ciugulea prin ºorþul de frunze.
Printre instantanee de gânduri, se vãzu în ultimii ani
de colegiu. Îºi aminti cât de plictisitoare i se pãreau temele
ºi mai ales examenele. Uite-o pe când era gata sã iasã
pe uºã. Arãta foarte grãbitã, cufundatã-ntr-o minã acrã.
Examenul plana printre gânduri. Cu privirea cruciºã
mãmica o atenþionase:
„Ai grijã la examen, concentreazã-te ºi nu spune hop
pânã n-ai sãrit cum se cade!”
În faþa casei, îºi aminti cã-i trebuiau stiloul ºi geanta
de mânã cu telefonul mobil, calculatorul de buzunar,
portofelul cu banii daþi de bunica Iulia în vara trecutã,
cardul bancar ºi alte fleacuri de mare valoare. Ca ºi cum
ar fi în cãutarea unui ac în carul cu fân. Habar nu avea
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unde-i era geanta de mânã, în camera ei de explorãri
profunde ºi periculoase.
Trenul îi legãna reveria. Simþea acum la fel cum
mãmica ei poate simþise atunci pe când copila o
confruntase ºi mãmica încercase-n zadar sã extragã apã
din piatra seacã.
Se vedea limpede înaintea examenului de dupã pauza
de dimineaþã. Uite-o acolo acasã, în sufrageria cu ceasul
cu cuc cumpãrat de tatãl ei într-un moment de nesocotinþã
dintr-o vacanþã la Baden-Baden. Stãtea pe ultimul raft al
bibliotecii burduºite cu volume diverse, multe în limbi de
care n-avea habar. Arãtase timpul cu acurateþe cam vreo
sãptãmânã, dupã care, în ciuda eforturilor ceasornicarului
din urbe, rãmãsese mut pentru eternitate.
Cãlãtoria cu trenul o liniºtea. Îºi aminti cum fusese
gata-gata sã izbucneascã într-o moþoacã, când la plecare
mãmica se întorsese spre ea ºi-i spusese cu o voce
fluidã ca mierea,
„Ai grijã sã-ti þii firea!”
Contrar obstacolelor, geanta ei se odihnea calmã pe
biroul de lucru. O înºfãcã pe când mãmica se întoarse
ca un ºurub sã-i mãture un fir de praf invizibil, de pe
T-shirt-ul cu mesaje contemporane.
Pe când Jackie se repezea pe uºã, mãmica ºtiind-o
distratã-i ura succes, îi repeta sã fie cu ochii în patru pe
lucrurile ei în cãlãtoria cu autobuzul ºi sã aibã grijã sã
coboare în staþia din faþa liceului.
Trenul îi rãsfãþa amintirile. Uite-o în dimineaþa
examenului. Mãmica o sfãtuise sã aibã grijã ºi sã lucreze
toate punctele la întrebãrile examenului de la matematicã

ºi sã fie cu ochii pe trecerea timpului. Îºi aminti ca ºi
cum ar fi fost acolo, cum se întorsese la uºã ºi cum, în
combustie spontanã, explodase verbal:
„Taci din gurã! Taci din gurã! Taci din gurã! ªtiu ce am
de fãcut!...!
Parc-o vedea pe mãmica cu privirea dezmierdãtoare
ºi îmbrãcatã-n negru din cap pânã’n picioare. Era sigurã
cã mãmica-i spusese,
„ Scumpeteo, cât eºti de perfectã, nu te lãsa însã pe
lauri!”
Nepãsãtor, trenul fugãrea conturul râului cu bolovani.
Jackie se vedea la examen în banca ei din mijlocul holului,
cu supraveghetoare tomnatece, dintre care una mai ales,
cu ºezutul pe-o banca, cãsca precum un automat defect, fãrã sã punã mâna la gurã.
Jackie avusese de fãcut niºte calcule la calculatorul
solar din geanta de mânã. Apãsa enervatã pe numere
fãrã rezultat. Încerca încã o datã. Apoi, cu ochii la ceasul
de pe perete, ridica mâna extinsã. Supraveghetoarea,
aflatã strategic cam la douã bãnci depãrtare de Jackie,
cãscã încã o datã. Fãlci trosnite ca brazi retezaþi în pãdure
la mare distanþã. Jackie fu ignoratã. Jackie fãcu disperate
semne cu mâna ºi o altã supraveghetoare veni la galop
din cealaltã parte a holului.
„Domniºoarã, calculatorul nu-mi funcþioneazã!”
Supraveghetoarea privi instrumentul cu atenþie
solemnã ºi-i rãspunse cu un zâmbet solar:
„Nu-i calculator, e-un remote pentru televizor digital!”
Trenul îi învãlmãºea gândurile. Capul aflã sprijin pe
umãrul stâng...

PROBLEMELE MARUCÃI*
Maruca îºi inspecta umflãtura micã ºi umflãtura mare
din partea din spate a gâtului, care, acum de mãrimea
unui bob de mazãre ºi a unei boabe de fasole, continuau
sã se lupte pentru mai mult spaþiu pe mãsurã ce câºtigau
în volum. Maruca deschise dicþionarul medical de familie
care informa despre anatomia ºi fiziologia corpului
omenesc, precum ºi despre diverse alte maladii, într-o
manierã simplificatã, mai uºor de înþeles pentru cei
neºcoliþi pe la înalte ºcoli medicale. Aºtepta încordatã
rezultatul analizei sângelui. Medicul de familie se arãtase
buimãcit atunci când Maruca vizitase clinica marþea din
sãptãmâna trecutã.
Medicul de familie tot repeta „Nu ºtiu ce sã spun...
Poate-i o infecþie sau altceva. Trebuie neapãrat sã faci o
analizã a sângelui ºi apoi trebuie sã te vãd din nou peste
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o sãptãmânã. Nu vãd sã fie vreo întârziere cu rezultatele...”
În sãptãmâna care urma, Maruca ceru relaþii în detaliu
prin telefon ºi i se sugera sã viziteze urgent medicul de
familie, deºi acesta nu cunoºtea cauza umflãturii mici ºi
a umflãturii mari ºtampilate pe partea din spate a gâtului
ei. La vizita a doua, medicul de familie a trimis-o pe
Maruca urgent la un specialist de nas, gât ºi urechi de la
spitalul universitar din municipiul comitatului, care-i sugera
extinse analize de sânge. În aceastã fazã, Maruca deveni
încordatã ca ºi coardele chitarei electrice a fiului ei,
cumpãratã de mezin din proprie iniþiativã pe Internet,
înainte de sãrbãtorile hibernale ºi pe care exersase de
atunci zi de zi cu amplificatorul la maxim.
Prima vizitã la spitalul universitar fusese urmatã de o
alta, când, în absenþa specialistului, un internist cu chip
agitat ºi pãr de arici îi spusese Marucãi „Trebuie sã mã
consult cu un alt specialist...” ºi o abandonase pe Maruca
în sala de consultaþii ca sã se uite fix la tavanul vopsit în
alb imaculat. Internistul reveni mai agitat, ca ºi cum s-ar
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Din ziua vizitei la spital, Maruca se îneca într-o stare
sucitã fãrã culoare. Emoþiile îi copleºeau spiritul ei
alarmat. Gândul de a se întoarce la spital o macinã orã
de orã. Maruca atingea într-una umflãtura micã ºi
umflãtura mare din partea din spate a gâtului. Erau acolo,
încãpãþânate, împingându-i pãrul sârmos, gata-gata s-o
ia la sãnãtoasa din gâtul Marucãi.
În ziua urmãtoare, secretara specialistului o sunã din
nou pe Maruca ca sã-i stabileascã data operaþiei. Maruca
controla data operaþiei pe calendarul Grec-Ortodox atârnat
cuminte pe uºa biroului ei. Data corespundea cu Sãrbãtoarea Înãlþãrii Sfintei Cruci - un semn ?...
Copleºitã de panicã, Maruca încerca sã punã întrebãri
ignorante în speranþa unei pãsuiri de ultim moment. Spera
cã specialistul se va rãzgândi, cã va abandona ideea
operaþiei, cã va afla alte metode ne-invadatoare care sã-i
trateze umflãtura cea mare din partea din spate a gâtului.
De cealaltã parte a telefonului, Maruca auzi vocea
egalã a secretarei „Este decizia ta, dacã vrei sau nu sã
fii operatã”.
Maruca nu era în stare sã hotãrascã. Nu avea
cunoºtinþe medicale. Simþea cã trebuie sã evite operaþia
cu orice preþ. Se simþea fugãritã ca de o vulpe imaginarã
într-un vis copleºit de ceaþã ºi vânt.
Maruca merse la spital în aceeaºi searã. Secretara îi
ceruse sã soseascã la orele 16,00 ºi apoi telefonul suna
din nou sã-i cearã sã fie prezentã la orele 14,00. Maruca
replica cum cã: „Ora 17,00 ar fi mai potrivitã”. Amâna cât
putu sã-o porneascã de-acasã ºi sosi la spital pe la orele
18,00 trecute. De pe coridor, vãzu pacienþi întinºi pe pânza
de in apretatã; unii sorbeau din ceºti pline cu ceai; alþii
erau conectaþi la perfuzii, ace ºi drene. Fu condusã ºi
abandonatã într-o rezervã de-o sorã medicalã. Încãperea
era ca o criptã. Avea un pat mecanic cu tehnologie de
ultimã orã, cu aripi de înger, care putea fi ridicat ºi coborât
ca un lift.
Gâtul Marucãi deveni electric; nu ºtia ce-ar fi trebuit
sã facã; sã se schimbe în cãmaºa de noapte sau sã
rãmânã în hainele în care venise la spital. Aºtepta pânã
la miezul nopþii, când o altã sorã medicalã veni cu dosarul
ce cuprindea detaliile operaþiei. Îi ceru Marucãi sã-ºi punã
semnãtura pe documentele din mapã. Maruca-i explica
cã le semnase cu câteva zile înainte, dar cã din cauza
anxietãþii nu putuse sã citeascã detaliile la timpul
respectiv. Maruca lua hârtiile ºi începu sã le citeascã cu
atenþie. Era clar cã specialistul ar fi trebuit sã fi parcurs
fiecare paragraf la vizita precedentã. Maruca se învârti
fãrã somn în patul de împrumut.
Când se trezi, Maruca mai spera încã într-un miracol.
Poate ca operaþia sã fie amânatã din cauza unei greve a
autobuzelor - de care auzise cu câteva zile în urmã.
Punctual, specialistul veni însoþit de internist, cu mapa
de documente ºi cu un creion permanent. Într-o ultima
încercare de a evita operaþia, Maruca îi spuse specialistului cã nu-i erau clare unele puncte din formular. Specialistul se încrunta în sferele cunoºtinþelor sale înalte, dar nu
replica. Maruca înota acum pentru draga ei viaþã ºi simþea
cã se îneacã în negura minþii: „Parcã nu mai simt
umflãtura.... Cred cã a dispãrut...” ªopti tremurând în
zgomot de nisip crãnþãnit.
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fi pregãtit pentru o primã întâlnire romanticã, fãrã însã a
comunica Marucãi rezultatul discuþiei cu celãlalt coleg. Îi
fixa imediat o altã vizitã cu specialistul. Maruca reveni
acasã zãpãcitã ºi confuzã. Un pachet cu nervi. Numai
ºtia ce sã creadã. Era cumva atinsã de maladia de care
fiecare este îngrozit? Maruca atinse umflãtura micã ºi
umflãtura mare din partea din spate a gâtului. Erau
cuminþi, nemiºcate acolo, ascunse în pãrul flamboaiant
vopsit în nuanþe naturale de nucã.
În dimineaþa urmãtoare, Maruca tresãri la sunetul
telefonului. Era secretara specialistului: „Domnul Bath vã
aºteaptã dupã-prânz la spital”. Punând rãul înainte,
Maruca, albã ca varul din hol, ceru soþului sã o însoþeascã.
Îl lãsã zãlog la parcarea cu platã pentru cã bancomatele
nu funcþionau.
Maruca îºi fãcu drum la recepþie. O sorã medicalã o
conduse ºi o pãrãsi în sala de consultaþie. Specialistul
îºi încurcase orarul din cauza unei operaþii care durase
mai mult decât se anticipa în cãrþile medicale. Maruca
spera sã i se spunã cã este bine ºi cã nu avea vreun
motiv de îngrijorare. Cel puþin Maruca spera ca specialistul
va ajunge la concluzia cã o intervenþie chirurgicalã nu
era neapãrat necesarã.
Specialistul intrã în sala de consultaþie. Era mult mai
înalt decât pãruse la prima vizitã a Marucãi. Maruca ºedea
pe un fotoliu rotativ fãrã gânduri pasagere în minte.
Specialistul pãºi spre spatele Marucãi sã-i examineze
umflãtura micã ºi umflãtura mare din partea din spate a
gâtului. Dãdu la o parte pãrul ei cu firul gros ºi rebel ºi
atinse cu degete moi ceea ce rãmãsese din umflãtura
micã ºi din umflãtura mare. În mintea Marucãi negura se
întindea ca o maree. Specialistul se retrase pe fotoliul lui
rotativ. Se aºeza fãrã zgomot, îºi puse ochelarii de citit,
ºi muta niºte hârtii dintr-un loc în altul al biroului. Dintre
hârtiile de pe birou, alese douã ºi le plasã în faþa Marucãi.
„Trebuie sã le citeºti ºi sã le semnezi” spuse cu vocea
ºoptitã.
Ochii Marucãi erau fixaþi pe ochii sãi ca luna, încercând
sã înþeleagã ce voia sã-i spunã. „Ce înseamnã asta?”
spuse ea cu o voce nesigurã. Auzi ca prin vis: „Trebuie
sã extirp umflãtura mare în urmãtoarele douã sãptãmâni.
Secretara mea iþi va trimite-o scrisoare”
„Dar umflãtura micã? Ce se va întâmpla cu umflãtura
micã?” bolborosi Maruca.
„Nu-i necesar acum. Ai întrebãri?” continuã cu o voce
egalã specialistul. În momentul acela, Maruca nu se putea
gândi la nimic. Era paralizatã de groazã. Încercã sã
citeascã ºi sã înþeleagã fãrã sã poatã descifra sensul
cuvintelor de pe hârtie. Le mãsura de câteva ori. În ochii
ei erau pagini albe. Incapabilã sã-ºi adune gândurile,
semna hârtiile toate. Specialistul o privi pe Maruca fãrã
expresie ºi o întreba cu blândeþe: „Te simþi bine? Mai
vrei sã ºtii detalii ?”
Maruca nu se putea gândi la vreo întrebare anume.
Era amorþitã de teamã. Maruca nu rãspunse. Maruca se
ridica ºi pãrãsi sala de consultaþie cu gâtul uscat. Pe
când pãºea de-a lungul coridorului, auzi o voce strigându-i
numele, dar Maruca nu se opri sã rãspundã; merse în
vitezã spre parcarea cu platã unde soþul o aºtepta; el
porni maºina fãrã vreo vorba.
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Cu rãbdare nelimitatã, specialistul îºi puse amprenta
degetelor din nou pe partea din spate a gâtului Marucãi.
Degetele lungi pãrurã fluturarea unei molii în întuneric:
„Într-adevãr nu le mai simt, dar voi continua cu investigaþia
chirurgicalã, ca sã fiu de partea prudenþei.” Spuse el cu o
voce egalã. Scrise apoi pe una din foile ascunse în mapa
ce se odihnea pe pervazul ferestrei.
„Nu-mi sunt clare un numãr de puncte de pe formular”
Maruca aruncã, ca zaruri nebune, cuvinte din gâtul uscat,
într-o ultimã încercare de a îndepãrta pericolul acum
iminent.
Specialistul se încrunta din nou ºi citi fiecare propoziþie
din formular cu voce tare, semnând ºi contrasemnând
fiecare punct la care Maruca refuzase sã-si dea
permisiunea.
Dupã care specialistul pãrãsi rezerva cu internistul.
Imediat anestezistul îºi fãcu apariþia. Maruca se simþea
poate la fel ca ºi nefericita Ann Boleyn în noaptea dinaintea
execuþiei prin sabie. Maruca-i spuse anestezistului cã
avea presimþiri nefaste privitor la anestezia generalã. Îi
ceru sã facã o anestezie localã, dar el îi replica cã
procedura necesitã o anestezie totalã. Maruca simþea
cã se scufundã, cã se îneacã în propria teamã. Maruca
se vãzu deodatã punându-ºi hainele de oraº ºi luând-o la
sãnãtoasa dincolo de spitalul - acvariu. Se simþea fugãritã
ca o vulpe peste câmpuri, peste tufiºuri, peste ºanþuri
lacustre.
O sorã medicalã urma anestezistului ca sã facã alte
analize ale sângelui ºi o ecografie. Maruca se simþi
tulburatã ºi copleºitã de fantoma aparatului de lângã

dânsa. Totul pãrea normal. Apoi, o altã sorã medicalã
apãru cu cãmaºa chirurgicalã ca sã o pregãteascã pe
Maruca pentru operaþie. Ca un animal sãlbatic închis într-o
cuºca, Maruca simþi cã nu mai avea cale de întoarcere.
Doi însoþitori împinserã patul în care se afla Maruca,
de-a lungul unor coridoare, peste podul de deasupra
restaurantului spitalului, pânã se oprirã în faþa unui lift.
Când ajunserã în faþa camerei de anestezie, Maruca fu
plasatã pe o masã lungã ºi neagrã, în faþa unui perete pe
care atârna un ceas cât o tava. Masa nu avea temperaturã
ºi Maruca fu înfofolitã în instrumente din plastic. Înainte
ca Maruca sã fie conectatã la perfuzii, ace ºi drene,
anestezistul încerca sã-i afle o venã, iar asistentele lui
încercau sã-i distragã atenþia Marucãi cu întrebãri despre
excursii ºi alte conversaþii rebele, dar Maruca era mai
alertatã ca niciodatã ºi nu se lasã înºelatã. Întrebãrile o
loveau pe Maruca ca o ploaie de gheaþã ºi, îngrijorarea ei
începu sã se prelingã ca petrolul dintr-un petrolier eºuat
dupã furtunã. O teamã ceþoasã ºi densã îi susþinea podul
dintre veghe ºi somnul etern.
Maruca privea plafonul acelei camere albastre care
era divizatã în pãtrate de dimensiuni egale. Formau diverse modele pentru gãurile de ventilaþie. Pereþii albi
apãreau ca o acumulare de dulapuri cu materiale
chirurgicale. Când anestezistul reuºi în cele din urmã sã
pãtrundã cu acul vena Marucãi, îi ceru cu blândeþe sã se
concentreze asupra unor „gânduri fericite” ºi sã respire
lung ºi regulat dintr-o mascã rozã pe care o plasase peste
gura întredeschisã a Marucãi. Noaptea fãrã vise copleºi
încãperea.

Gheorghe Postelnicu

LUMINA ªI CULORILE VÂRSTEI
(fragment)
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Ultima datã când apãruse în Evenimentul buzoian,
deputatul Feraru avea o cãmaºã portocalie ºi o cravatã
îngustã, obrajii roºii, pãrul foarte scurt ca al sportivilor.
Sub fotografie, redactorul pusese între ghilimele îndemnul
Primul pentru Buzãu. În fiecare dimineaþã judeþul se trezea
în partea mai întunecatã a sfârºitului de mileniu ºi pornea
la muncã la amiazã, încrezãtor în soarele secolului XXI
care avea sã strãluceascã în curând. Din impresionantul
interviu reieºea cã þinutul de la curbura Munþilor Carpaþi
va deveni o Mecca pentru investitori, o forþã industrialã
ºi agricolã de 15659 km pãtraþi, reprezentând 6,3 la sutã
din suprafaþa þãrii. Fãcutã din satelitul MX112 UE harta
viitoarei regiuni economice semãna cu un platou pe care
zãcea o colivã uriaºã. Siretul ºi Dunãrea asigurau
albastrul, ca ºi cerul spintecat de vârfurile Penteleul, Siriul,
Podul Calului, Zboina. Frumoasele pãduri de la Soveja ºi
de pe Valea Putnei îi vor determina pe artiºtii plastici sã
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simbolizeze impetuoasa industrie de cherestea pe
viitoarea stemã reunitã.
Adela se aºezase la masa unde îºi bea cafeaua înainte
de a pleca la ºcoalã. Þinea picioarele în niºte papuci
moi, de casã. Pagina de ziar îi fãcuse o impresie bunã.
Ca în fiecare zi din anul 1997, deputatul Florin Feraru se
afla în mintea ei. Întinse mâna spre telefon ºi formã
numãrul lui. Centrala digitalã, altã binefacere pentru satul
Bãdila, funcþiona ireproºabil.
—Deputatul Feraru.
—Adela, zise ea. Vii sã mã iei dupã ore?
—Credeam cã eºti ocupatã.
—Copilul e la mama. Jan nu se întoarce pânã sâmbãtã.
—Aºa e.
—Arãþi bine în ziar. Receptorul îi tremura între degete.
Crezi în tot ce spui aici?
—Redactorii au mai pus de la ei. Ideea era ca buzoienii
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risipeau într-o clipã. Pistruii de pe gât dispãruserã, locul
lor fiind luat de porþiuni roºcate ºi arãmii, ca niºte jumãtãþi
de piersici pufoase.
—Spuneai cã nu mai vii. Se încruntã uºor.
—Multe spune omul la necaz.
—Toatã sãptãmâna numai asta aud: probleme,
negocieri, contracte.
—A fost o perioadã dificilã. Îmi asum toatã vina.
—Nu uita cã ºi eu fac sacrificii: duc bãiatul la mama,
mã prefac supãratã când Jan pleacã la Bucureºti.
—ªtiu, draga mea.
O ciupi de sâni, apoi îºi bãgã degetele în puful de
pãpãdie. Ea îl prinse de mânã ºi îºi înfipse unghiile în
dosul palmei lui, în venele proeminente, pregãtitã încã o
datã pentru transfuzie. Personalitatea fizicã a Adelei îi
trimisese, din clipa în care intrase în casa lor, mesaje
obscure, dupã cum îºi dãdea seama deputatul. Ea
dovedise în mod constant cã era adaptatã sã iasã din
orice dificultate. Faþa ei, trupul ei erau asemenea unei
siluete realizate pe calculator. Se întreba: ce limite are
pasiunea ei, recunoscându-ºi propria incapacitate ce
rezulta de aici, de a se întâlni cu ea mai mult de o datã
pe lunã. Gândind asta, îºi mutã greutatea pe abdomenul
Adelei, ajutându-se de coapsele ei ca de niºte pârghii ale
unui cleºte uriaº.
—Calmeazã-te, spuse Adela, alegând un ton liniºtit.
Nasul, limba, buzele – singurele pãrþi ale corpului
asupra cãrora mai aveau control. Transpiraþia – lichidul
care îi ameþea. Deputatul îºi mai aminti cum fusese prima
oarã. Amintirile insistau pe hotãrârea ºi forþa cu care Adela
dominase patul din hotelul Pietroasele, asupra felului în
care, spunând doar câteva cuvinte toatã dupã-amiaza,
controlase fiecare gest al lui ºi, de la 30 de km, atitudinea
lui Jan Zigu, redus la tãcere ca o bucatã de întuneric.
Pe MTV un mulatru cântã îndrãcit. Ea îºi pune sutienul
ºi zâmbeºte, el o sãrutã pe umãr ºi îi cuprinde talia. Acum
este banal ca întotdeauna. În lumina portocalie ochii lui
sunt roºii. Ce-ar putea fi rãu? se întrebã Adela. Sãvârºesc
un mare pãcat? Mã rãzbun pentru clipele nefavorabile,
pe încetineala lui Jan, pe ezitãrile mele creºtine? Exact
aºa este Jan, vrea sã cearã iertare pentru necazurile care
sunt în lume. El se împacã mereu cu costurile vieþii, pe
când ea voia de data asta ca ele sã se potriveascã ºi cu
un minimum de confort. Poate fi bine ºi la Bãdila,
susþinuse Jan, ºi iatã cã era. Pentru Florin Feraru însã,
omul cel mai bogat pe care l-au cunoscut ei vreodatã,
totul foºnea ca o bancnotã de 100 de mãrci. Când l-a
adus Jan la masã la ei, deputatul purta o maletã bleu ºi
pantaloni de velurã cu linii mãrunte ºi dese ºi un lanþ
gros de aur cu medalionul reprezentând Copa del Mondo.
A mâncat puþin, uitându-se mai tot timpul dupã Adela. A
fost un fel de tãcere preliminarã din care n-au ieºit decât
dupã prima lor întâlnire nebunã. Se auzea pânã în separeu
þipãtul viorii ºi gâlgâitul taragotului, aºa cã, pânã la urmã
a urmat-o la dans în sala în care fumul era atât de gros,
cã Adela se aºtepta din clipã în clipã ca bluza ei albã cu
gulerul ºi manºetele brodate sã se umple de funingine.
—O, fãcuse deputatul impresionat de miºcãrile ei. O,
ce bunã eºti, exclamase el în restaurant, ca ºi puþin mai
târziu în camera de trei stele. Luminile din salã s-au fãcut
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sã mã cunoascã mai bine.
Urechea stângã a obosit. Acum receptorul se apropie
de partea dreaptã a feþei.
—Ai spus ceva?
—Nimic. Îmi însuºesc optimismul tãu.
—Vorbeºti ca ºi când ai crede în el.
—Am atâtea pe cap.
Adela îºi odihni picioarele pe un scãunel roºu. Pereþii
camerei erau albi, sãtui de vopseaua lavabilã, dar parcã
o infinitate de puncte roºii – scaunul, telefonul, cravata
ºi obrajii de la capãtul celãlalt al firului începurã sã
strãluceascã. Era un timp anapoda când se apropia ora
plecãrii la scoalã. Nu-i fãcea plãcere sã lucreze cu elevii.
Se întinse pe canapea. Somnolenþa se scurgea ca mierea
de salcâm, strãvezie ºi vâscoasã. Nãclãia genele lungi,
neputând citi deviza scrisã de Jan deasupra uºii, dar o
ºtia pe dinafarã: Nu fi trist niciodatã! Aºa era el. Pânã în
decembrie 1989 îi explicase cã râsul era nãscocirea
actorilor de comedie, dupã care, timp de patru ani, fusese
mai mult încruntat, pentru cã satul Bãdila aºtepta atâtea
de la el, dar grupul de luptãtori care apãraserã cu piepturile
lor telefonul primãriei se destrãmase ºi rãmãsese singur,
umflându-l râsul din ce în ce mai rar. În acest timp, Adela
a descoperit cã viaþa poate fi trãitã ºi din altã perspectivã,
decât cea comicã. Avea în vedere o trãire strict personalã,
a femeii de 36 de ani pentru care tinereþea nu stã pe loc
ºi simþurile o fac sã roºeascã atunci când vorbeºte la
telefon cu deputatul Florin Feraru.
În ciuda altor pãreri, Adela nu era mulþumitã de situaþia
ei. Veniturile familiei nu-i puteau asigura bijuterii, toalete,
bunãvoinþa medicilor ºi asistentelor. În Bãdila erau
invidiaþi mai curând pentru nivelul modest de viaþã decât
pentru afacerile începute ºi neterminate. Deputatul intrase
în viaþa ei la un preþ de douã-trei sute de dolari pe lunã ºi
câteva ore de giugiuleli. Nu era felul de om care sã piardã
vremea într-un mod dezinteresat. De amorul artei, cum
se spunea odatã. Unul din þelurile lui în viaþã fusese sã
rãmânã neînsurat ºi sã aibã pe cine dorea. Sfârcurile
Adelei, ce miracol! Cum îi înþepau retina! Sunt atât de
puþine lucruri de regretat, îºi spuse el, mângâind
receptorul. În tinereþe îi plãcuserã cârlanele cu gâtul lung,
dupã 50 de ani se topea dupã iepele roºcate care îl duceau
încetul cu încetul la extaz, cum zicea el. Pe care suta lui
de kilograme nu le înmuia, ci le excita în doze repetate,
mutând zumzãiala din cap în stomac ºi invers.
—Cum te simþi? obiºnuia sã întrebe des.
—Fantastic, spuneau ele.
—Cu atât mai rãu pentru tine, se da el mare.
—Eºti magnific, spunea Adela, cãþãrându-se pe el.
Fiecare vârstã are luminile ei, culorile ei care taie albii
în trup, citise el undeva ºi repetase deseori. Fiecare vârstã
are un trup ºi o inimã, o cutie ºi un grãunte de jar, o urnã
ºi un degetar de cenuºã, încheia patetic citatul de pe
ultima coperta a unui roman pe care nu a fost nevoie sãl mai citeascã.
—Bãtrâneþea e uºoarã, cum sã fie grea? întreba retoric.
Când eºti tânãr locuieºti într-un chihlimbar, la bãtrâneþe
îþi e de ajuns o cochilie.
Vorbele lui erau ca o ploaie caldã pentru Adela. Tot ce
nu fusese niciodatã al ei, tot ce o dublase fãrã rost se
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mici de tot ºi el a devenit dintr-o datã bolnav. O durere în
zona vezicii urinare ºi niºte frisoane l-au însoþit toatã
ziua, de parcã ar fi dormit în zãpadã. L-a þinut viu prestanþa
lui de parlamentar care îi strivea pe oamenii de rând.
Când saluta pe cineva, parcã strângea mâna unei pãpuºi.
Buzoienii mureau de dragul lui. În fiecare campanie
electoralã mor oameni.
—Fiecare bãrbat ºi fiecare femeie din satul Bãdila
vor avea viiitorul pe care îl meritã. Sunt sigur de asta,
fiindcã vã cunosc.
În dreapta lui, Jan Zigu privea în tavan, cãutând
semnele viitorului luminos, o razã sau un grãunte de foc,
dar singura flacãrã care a ars tot timpul întâlnirii cu
alegãtorii a pâlpâit în ochii albaºtri ai Adelei.
—În anii care urmeazã veþi putea preþui cu toþii
adeziunea pe care aþi exprimat-o astãzi. Domnul primar
pune chezãºie pe promisiunile mele, a mai spus deputatul,
aruncând un braþ pe umãrul lui Jan ºi altul pe mâna Adelei,
de parcã se afla înaintea camerelor de filmat care ºi
apãruserã imediat. Jan Zigu strângea buzele, þinându-ºi
respiraþia. Un sentiment general de pocãinþã. ªi de
recunoºtinþã. La asemenea întâlniri toate obiectele sunt
contaminate de pocãinþã ºi recunoºtinþã. Masa, pupitrul,
scaunele, neoanele, orice lucru ºi suprafaþã, pantofii,
podeaua, aparatele de fotografiat. Telefoanele mobile erau
pline de cãinþã, calde ºi prietenoase. Microfonul era un
furuncul învins de antibiotice. Dupã ce a declarat închisã
adunarea de prezentare a propriei candidaturi, Jan Zigu
ºi-a dat seama câtã încredere poate avea în obiectele
din sala mare a Cãminului cultural care purta, ca ºi
biblioteca, ºcoala, casa memorialã ºi strada principalã,
numele marelui scriitor ºi medic buzoian. Era ora 16, ziua
14, luna octombrie, anul 1997. Ajunºi afarã, bãdilenii au

apreciat cum se cuvine baxurile cu apã mineralã, dar au
preferat uleiul de floarea soarelui, zahãrul, brânza topitã
ºi mai cu seamã cutiile cu bere Ursus. Deputatul îºi freca
palmele mulþumit. OK, OK, spunea el domol, mulþumire
ºi aprobare, un Kent lung lângã Espero.
—Se pare cã am fãcut o treabã bunã.
—O treabã bunã? îl îngânase Adela. Nu bunã. BUNÃ.
La urma-urmei, ce era o întâlnire cu simpatizanþii din
Bãdila ai strãvechiului partid istoric? Tot ce putea sã vadã
Jan Zigu când închidea ochii pe canapeaua din sufragerie:
un rolfilm tremurat scos dintr-un aparat demodat. Dacã
în 1990 le cereau cuie, hârtie igienicã, pui de o zi, acum
strigau dupã locuri de casã, asfalt, gaz metan, apã
potabilã. Pânã ºi tatãl lui, care în 1992 votase soarele,
era de pãrere cã fusese o loviturã de stat, dar tu, Jane,
n-ai de unde sã ºtii, pentru cã pe 22 decembrie distribuiai
AKAEMURI golanilor din sat. Dacã mai întârzia balamucul
5-6 luni, toatã strada Rãzboieni ar fi fost demolatã.
Bãtrânul Petre Zigu vãzuse cu ochii lui schiþa de
sistematizare a municipiului ºi machetele noilor blocuri
din partea de vest. Dupã ce Maria Zigu, pensionatã de 8
luni, a fãcut un accident vascular cerebral ºi a murit, el a
început sã vadã lucrurile altfel. Pe scãunelul de la poartã
trãia sentimentul cã este un cetãþean al oraºului care
priveºte trecãtorii fãrã sã mai cunoascã pe cineva. Ca ºi
noile tipuri de maºini, aceºtia se scurgeau într-o existenþã
paralelã prin negarea negaþiei ºi într-o deplasare obiectivã
de la cauzã la efect la care fostul activist de partid se
jura sã nu fie pãrtaº, indiferent cât ar fi pierdut. Intra în
casã cu gândurile ºi mai încurcate. Trecãtorii se strigau,
se salutau, nu-l vedeau. Erau chipuri reci, o altã dovadã
cã principiile generoase ale socialismului ºtiinþific fuseserã
trãdate.

Ovidiu Baron
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Trecuse de Casa de piatrã, ajunsese în capãtul
strãduþei minuscule pe care locuia Bãrbuþ. Privise înainte,
la noroiul omniprezent, ºi se gândise vreo zece secunde
cum sã-l ocoleascã. ªtia cã nu existã nicio soluþie, dar
aºa învãþase de la bunicul lui, cã e bine sã stai pe gânduri
înainte sã faci ceva, indiferent ce-ar fi. Îi spusese asta
cam pe la vârsta de ºase-ºapte ani, când memoria îi era
proaspãtã ºi deschisã la toate aiurelile, cu atât mai mult
la cele spuse de bunicul, pe care-l admirase întotdeauna.
De altfel, era ºi asta tot o învãþãturã de-a lui, cã omul e
bine sã admire pe cineva, cã asta însemna a avea un
model în viaþã. Iar copilul începuse prin a-ºi admira
bunicul, ca primã încercare. Ridicã pentru o clipã ochii
spre cer ºi oftã dezgustat, apoi fãcu primul pas.
Nu asta era lumea în care voia sã trãiascã, adicã,
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într-un fel, ar fi putut fi asta, dar unele lucruri nu i se
pãreau prea grozave. De exemplu, noroiul, dacã ploua,
uliþele se fãceau „ca toþi dracii”, ca sã folosim tot o
expresie de-a bunicului, adicã erau pline de gropi în care
te puteai adânci pânã la genunchi. Mai ales cã majoritatea
drumurilor erau în pantã, de fapt aproape toate, cu excepþia
celui care ieºea din sat ºi al acelei uliþe minuscule,
aproape o potecã, pe care se afla el acum, ºi care
constituia limita superioarã a satului. Era un sat ale cãrui
case stãteau aplecate deasupra unui râu, cu uliþe drepte,
închis într-un chenar uniform, din care el, cel puþin, îºi
propusese sã plece cu prima ocazie. Numai cã acea
ocazie întârzia sã aparã, iar el ajunsese la vârsta de
paisprezece ani ºi se gândea uneori cã viaþa nu-i oferise
cine ºtie ce satisfacþii. Dar asta numai în momentele în
87
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ºi tot mai dese. În plus, directoarea le schimbase sacii,
le gãsise unii mai încãpãtori ºi frunza de dud trebuia
îndesatã cât se putea de mult.
Apropiindu-se de casa lui Bãrbuþ, Miºu izbucni, ca de
obicei, în râs. Era plin de noroi pânã la genunchi ºi se
opri câteva clipe sã-ºi admire pantalonii. Temelia pãrea
sã se fi adâncit din nou, dar el nu mai voia sã insiste.
Într-o zi îi spusese chiar lui Bãrbuþ tatãl cã ar fi fost bine
sã o mãsoare în fiecare zi, dar omul nu pãruse prea
interesat. Ba chiar se uitase urât la el ºi, îndepãrtânduse, îi transmisese ceva de genul „sã vinã mã-ta s-o
mãsoare”. Dar Miºu nu avea sã-i spunã asta mamei sale,
nu avea niciun sens, nu o interesa pe ea casa altora.
Tatãl lui Bãrbuþ era un om destul de ciudat. Era înalt de
aproape doi metri, slab mort ºi cu un picior mai scurt, iar,
pe lângã toate acestea, mai vorbea ºi urât la beþie. Iar
beþia nu era ceva neobiºnuit pentru el. Lumea zicea cã
fusese rodul unei iubiri de-o noapte, în cimitir. Cicã tatãl
lui se aflase în sat doar în trecere, dar avusese destul
timp sã o seducã pe biata fatã. Venea seara, pe ascuns,
ºi o chema la poartã. Dupã care se ducea cu ea ºi se
iubeau în cimitir. Numai în cimitir, aºa sublinia fiecare
om care spunea povestea asta. Numai acolo! Omul
trebuie cã era nebun, dacã nu era dracul în persoanã. Iar
fata îl ascultase ºi fãcuse una nefãcutã. Aºa cã tatãl lui
Bãrbuþ era normal sã fie aºa ºi oamenii, deºi fugeau de
el cât puteau, îl înþelegeau. Nu-ºi cunoscuse niciodatã
tatãl ºi nu suporta sã i se vorbeascã despre el. Mai ales
mila nu o putea suporta tatãl lui Bãrbuþ ºi nu erau puþini
cei care luaserã bãtaie din cauza asta. Nu pãrea un om
puternic, dar nu îndrãznise nimeni sã-i opunã rezistenþã,
niciodatã. Le era fricã de el, pur ºi simplu.
Bãrbuþ era deja la poartã, uitându-se la Miºu, cum se
hlizea.
– Iar a intrat, zise Miºu.
– A intrat pe dracu. Unde vezi tu c-a intrat?
– Se vede cu ochiul liber, sã mor io!
Bãrbuþ se uitã chiorâº la prieten, apoi la casã, dupã
care dãdu din umeri:
– Sã mori, dacã asta vrei.
Miºu îºi dãdu seama cã-l supãrase, aºa cã-l bãtu
prieteneºte pe umãr, dar Bãrbuþ se scuturã imediat.
– Ai fost? îl întrebã.
– Am fost, zise Bãrbuþ cam posomorât.
– ªi?
– ªi... ce?
– Cum era?
– Ce sã fie?
– Aia... Chestia aia pe care ai vrut s-o vezi.
– Lasã, mã, nu vrei sã ºtii, continuã Bãrbuþ.
– Dacã nu-mi spui, nu mai vorbesc cu tine o
sãptãmânã!
Prietenul dãdu nepãsãtor din umeri.
– Nu mai vorbesc o lunã, accentuã Miºu, iar Bãrbuþ
schiþã acelaºi gest.
– Nu mai vorbesc niciodatã, ameninþã Miºu ºi se opri.
– Bine,mã, îþi spun, zise Bãrbuþ. Era... aºa...
– Cum?
– Pãi lasã-mã sã zic!
– Dar spune-odatã!
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care se lua foarte tare în serios ºi îºi punea probleme
existenþiale. În restul timpului, urca sau cobora uliþele
satului, pregãtindu-se pentru micile aventuri ale fiecãrei
zile.
Bãrbuþ locuia tocmai în capãtul uliþei aceleia, era o
casã micã, vãruitã de taicã-su într-un albastru þipãtor.
Miºu râdea de fiecare datã când o vedea. Îi spusese de
nenumãrate ori lui Bãrbuþ sã-ºi convingã tatãl sã facã
ceva, era o culoare „ca toþi dracii”, nu înþelegea cã râde
lumea de ei, chiar nu le pãsa deloc? În plus, casa pãrea
cã se miceºte pe zi ce trece, temelia se afunda parcã tot
mai mult în pãmânt, astfel cã Miºu îºi avertizase prietenul
cã avea s-o pãþeascã. ,,Cum aºa”, întrebase Bãrbuþ.
„Simplu, îi zisese. O sã muriþi îngropaþi de vii ºi n-o sã
ºtie nimeni de voi. O sã vã duceþi la fund, casei ãsteia îi
place pãmântul.” „Prostii, zisese Bãrbuþ, enervat.”
Bãrbuþ nu se speria cu una, cu douã. Cel puþin nu de
vorbele lui Miºu, la care þinea cu adevãrat. Pe toþi ceilalþi
îi pocnea de nu se vedeau. Era bãtãuºul satului, campionul universului. Pentru cã universul lor era mic, numai
un deal, o pãdure ºi un râu. Cum rezumase odatã bunicul,
satul lor era jumate deal, jumate vale. Numai cã jumatea
care era vale nu era jumate, ci era un biet râuºor care
mai ronþãia câte puþin din marginea dealului, apropiinduse mai mult de inima satului. Era un râu plictisit, ca mulþi
dintre locuitorii satului.
Miºu ºi Bãrbuþ nu erau aºa de plictisiþi în ziua aceea.
Îi trimisese directoarea ºcolii sã adune frunze de dud.
Era ultima invenþie la ºcoalã, creºterea viermilor de
mãtase. În fiecare zi erau de serviciu doi elevi, care trebuia
sã aducã dimineaþa vreo doi saci de frunze. Viermii
ocupaserã patru sãli de clasã, ºi sacii trebuia sã fie din
ce în ce mai mari ca sã-i sature. Pe mãsurã ce treceau
zilele, deveneau imenºi ºi se miºcau întruna ºi energia
asta a lor îi enerva tare pe copii, care nu aveau ochi sãi vadã. Directoarea încerca sã-i amãgeascã, spunândule cã vor asista la o schimbare extraordinarã ºi cã acel
an avea sã fie o lecþie nemaipomenitã pentru ei. O sa
vedeþi cum viermii aceºtia devin gogoºi, le zisese. Numai
cã drumul de la vierme la gogoaºã era tare lung ºi copiilor
nu le plãcea mirosul acela ºi târâitul neîncetat al viermilor.
Dacã era liniºte, îi puteai auzi cum mãnâncã. Erau niºte
monºtri mici, de care trebuia neapãrat sã scape. Dar nu
ºtiau cum. Îi învãþase cineva sã le presare pe frunze cât
mai multã sare. „Le place”, le spusese omul râzând cu
înþeles. Miºu bãnuise cã viermii aveau sã se umfle de la
sare, fãcându-se ca toþi dracii. Dupã care aveau sã
explodeze.
– Va mirosi îngrozitor în ziua aceea, gândise el cu
voce tare.
Dar viermii se încãpãþânau sã trãiascã. În plus, se
gãsise cineva care sã-i dea de gol la directoare, care nu
era în toate minþile. Îi chemase la careu ºi urlase la ei o
orã întreagã. Era un mesaj viclean, legat de gospodãria
comunalã, de responsabilitatea fiecãrui mic comunist ºi
de ºcoalã, care îi educa nu doar pentru ei, ci ºi pentru
patrie. Iar patria avea mare nevoie de viermii aceia, îi
plãceau al dracului de mult ºi copiii trebuia sã-i pãzeascã
încã vreme îndelungatã, hrãnindu-i cu frunza de dud
pentru care era nevoie sã parcurgã drumuri tot mai lungi
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– Era ca un cleºte!
Miºu îl privi neîncrezãtor, iar Bãrbuþ lãsã ochii în jos,
oarecum ruºinat.
– Mã, sigur ai fost?
– Sigur.
– ªi te-ai uitat?
– Daaa, m-am uitat, dar nu se vedea prea bine, era
întuneric acolo.
– ªi-atunci cum poþi sã spui cã era ca un cleºte.
– Am presupus...
Miºu încruntã uºor din sprâncene, dupã care dãdu, la
rândul lui, din umeri. La urma urmei, Bãrbuþ fusese mult
mai curajos, el nu avusese curajul sã facã asta ºi probabil
nu-l va avea niciodatã. Pânã ºi bunicul îi spusese cã îl
considera cam fricos, lucru care-l îndepãrtase pentru o
vreme de la inima lui. Dar dacã asta era realitatea, trebuia
sã creadã, la urma urmei.
– Adunãm? întrebã Bãrbuþ.
– Adunãm.
Se îndreptarã, prin noroi, spre capãtul uliþei, dupã care
coborârã spre râu. Trecurã de casa lui Miºu, iar acesta
refuzã sã priveascã spre ea. Când pleca de acasã voia
sã uite de tot, pânã ºi de propria familie. De fiecare datã
spera sã fie plecarea cea mare, cea adevãratã, acea
plecare care-l va duce departe, într-un oraº imens, în
care toate strãzile erau asfaltate ºi iluminate pe timp de
noapte, în care nu simþeai mirosul acela de noroi
amestecat cu balegã ºi în care nu locuiau decât oameni
cumsecade. Niciun bãrbat zãmislit în cimitir, nicio
directoare nebunã, niciun vierme de mãtase. Oraºul acela
mare avea sã fie locuit numai de oameni speciali. Oameni
ca el, se gândea, dupã care zâmbea, oarecum jenat.
Traversarã râul ºi o apucarã pe mal în jos, într-o zonã pe
care nu o exploraserã aproape deloc. Era zona în care
murise bunicul lui Miºu, în urmã cu trei ani. Se aºezase
la umbrã ºi rãmãsese acolo. Toatã suflarea satului îl
cãutase timp de câteva ore ºi nu ºtiuse nimeni de ce
murise. Miºu nici nu credea cã murise ºi aºtepta uneori,
oarecum temãtor, sã-l vadã venind. Dar bunicul sãu
fusese un om încãpãþânat, o recunoscuse chiar el, de
nenumãrate ori.
Râul era mãriºor în ziua aceea. Undeva, în amonte,
se spunea cã se construise o hidrocentralã. Apa râului
era acumulatã într-un bazin imens ºi abia dacã mai curgea
câte un firiºor. Din când în când însã, oamenii ãia îi dãdeau
drumul ºi râul se dezlãnþuia la vale, tulbure ºi agitat. Dacã
mai ºi ploua, dobândea uneori o culoare aproape
negricioasã.
Copiii trecurã de o zonã de sãlcii, dupã care ajunserã
într-o pãdure de arini. Satul se vedea din ce în ce mai
departe, dar ei nu se oprirã. A doua zi trebuia sã hrãneascã
viermii de mãtase. Dupã pãdurea de arini urmã încã una
de sãlcii ºi încã una de arini. Râul curgea cu un zgomot
neobiºnuit, ca un fel de hârâit sau ca un hohot stins.
Porþiunile de sãlcii ºi de arini alternau invariabil. Se
îndepãrtaserã deja bine de sat ºi nu se simþeau în largul
lor, dar le era ruºine sã-ºi recunoascã frica. Li se spusese
clar cã în direcþia aceea aveau sã gãseascã duzi înalþi,
cu frunzã atât de mare, încât sacii aveau sã se umple
imediat. Era de ajuns sã tragã de o ramurã ºi sã culeagã
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câteva frunze. Astea mari le plãceau cel mai mult ºi
viermilor de mãtase, dar nu acesta era motivul pentru
care le cãutau ei.
– Auzi, Bãrbuþ, zise Miºu, tu sigur ai fost acolo?
– Sigur, rãspunse Bãrbuþ, fãrã sã-l priveascã.
– ªi te-ai uitat tu, aºa, ºi nu þi-a fost fricã?
– Nu mi-a fost.
– Deloc?
– Deloc.
Bãieþii îºi continuarã mersul, sperând încã sã
gãseascã duzii aceia cu frunze uriaºe. Erau obosiþi ºi lui
Miºu îi trecu prin minte cã ar fi putut sã doarmã pe malul
râului, nu putea sã li se întâmple nimic. Casa era deja
prea departe. Trecurã de încã o porþiune cu arini ºi de
încã una cu sãlcii. Apoi încã una de arini, parcã mai deasã
ca toate celelalte ºi Miºu se gândi cã era posibil sã se
lase seara, deºi nu putuse sã treacã atât de mult timp.
Înaintarã fãrã sã vorbeascã, grãbind puþin pasul, din
dorinþa de a depãºi cât mai repede porþiunea aceea. Le
era ruºine sã-ºi recunoascã oboseala ºi frica, însã nu
erau în stare sã-ºi ascundã un clãnþãnit uºor al dinþilor.
– Pe aici a murit bunicul, zise Miºu, încercând sã-ºi
ascundã teama.
– Nu mã intereseazã, zise Bãrbuþ, hai sã adunãm
odatã frunza aia.
– E cam târziu, zise Miºu, începând se cedeze.
În depãrtare, pãdurea pãrea cã începe sã se rarefieze.
Râul se auzea tot mai puþin ºi cei doi se gândirã pentru
prima oarã cã s-ar putea rãtãci. Râul era singurul lor reper,
nu era de ajuns sã meargã înapoi. O luarã totuºi la fugã
în direcþia luminiºului aceluia, sperând sã scape cât mai
repede. Frunzele uscate le foºneau sub picioare,
mãrindu-le ºi mai tare spaima.
– O sã ne rãtãcim, zise Miºu, continuând totuºi sã
alerge.
– Ba nu, o sã ne întoarcem cu bine, zise Bãrbuþ.
Pânã la urmã pãdurea de arini luã sfârºit. Ieºirã într-un
luminiº foarte larg, în care pãrea sã adie un vânt prietenos.
Chiar în mijlocul lui se zãrea un copac înalt, un dud cu
frunze cum cei doi copii nu mai vãzuserã niciodatã pânã
atunci. Începurã sã râdã, nu fuseserã minþiþi. Apoi hohotul
încetã ºi se gândirã cã fãcuserã un drum lung ºi cã erau
departe de râu. Desfãcurã sacii ºi se aruncarã înspre
prima creangã, aplecând-o pânã aproape de pãmânt. Era
ascultãtoare, parcã voia sã le facã un bine viermilor
acelora. Începurã sã rupã frunzele cu putere, aproape cu
mânie. Îºi promiserã cã aveau sã omoare cel puþin o
parte din viermii ãia ºi îºi imaginarã cum aveau sã-i
zdrobeascã cu degetele, transformându-i într-o pastã albã,
care nu avea sã mai devinã niciodatã gogoaºã. Sacii
pãreau sã se umple destul de repede, iar lumina le mai
promitea un minim rãgaz pentru întoarcere. Lãsarã prima
creangã ºi se aruncarã spre cea de-a doua. În momentul
acela vãzurã însã cã deasupra ei era ceva lipit de
trunchiul copacului, ceva de o culoare diferitã, un albastru
asemãnãtor casei lui Bãrbuþ.
– Ce sã fie? întrebã Miºu, dând drumul la creangã.
Bãrbuþ se ridicã pe vârfuri, trase creanga în jos ºi
privi cu atenþie.
– E o... cruce, spuse el.
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Prinsã de trunchi cu câteva cuie, o cruce micã se
gãsea chiar deasupra lor ºi Miºu se gândi instantaneu la
bunicul sãu ºi înþelese cã nu avea sã mai vinã acasã.
Aruncã sacul ºi se întoarse spre pãdurea de arini. Bãrbuþ
îl privi câteva secunde, dupã care aruncã, la rândul lui,
celãlalt sac ºi se îndreptã spre Miºu, înjurând-o pe
directoarea aia împuþitã de mamã ºi de viermii de mãtase.
Îºi bãtu din nou prietenul pe umãr, încurajator. Pãdurea
de arini pãrea, la întoarcere, ºi mai întunecatã.
– Acum spune sincer, Bãrbuþ, tu chiar ai fost acolo?

– Am fost.
– La toaleta fetelor...
– Da, mã, am fost.
– ªi te-ai uitat pe gaura cheii...
– M-am uitat.
– ªi nu þi-a fost fricã.
– Mie nu mi-e fricã... în general, zise Bãrbuþ, cu o
tresãrire uºoarã.

Cristian V
echiu
Vechiu

FATA CARE NU-ªI GÃSEA NICIODATÃ PANTOFI
Teatru scurt

Personaje: Tânãra; metamorfoza Tinerei; ªeful
raionului de pantofi; Vânzãtoarea; Figuranþi (manechine);
Spectatorul care pleacã din salã.

Imaginea unui interior de magazin cu încãlþâminte ºi
haine. Semiîntuneric. În partea din dreapta a scenei se
aflã raionul cu pantofi. Magazinul pare a fi încã închis.
Din stânga intrã Tânãra îmbrãcatã într-o rochiþã valonatã,
în culori pastelate. Una din bretlele rochiþei îi cade ereu
pe umãr. Tânãra intrã în scenã descãlþatã, având în mânã
o pereche de pantofi.
Tânãra
Tânãra: (oprindu-se în faþa raionului cu pantofi): –
nici nu mai ºtiu al câtelea magazin este acesta. De 7 zile
tot umblu precum o nãlucã din magazin în magazin
cãutând, ºi iar cãutând... ce-i drept am cam obosit.
(ofteazã uºor): Aici e cam întuneric.. de ce o fi aaºa
întuneric? Sã nu fi deschis încã? (se întoarce spre public): aþi vãzut cumva daca au deschis? N-aº vrea sã par
o infractoare. Nu, nu. Ar fi tare urât. Asta mi-ar mai lipsi.
(se aºeazã pe un scãunel): pesemne e încã închis. Ce
straniu! Mã întreb cum de-am intrat. Sã mã fi rãtãcit? (îºi
priveºte picioarele): Pânã la urmã tot ce-i posibil nici nu
mai ºtiu prin câte magazine am trecut. Se prea poate sã
mã fi închis aici... (aºeazã cu grijã pantofii lângã
picioarelae sale): în definitiv, nu-i vina mea. Am sã aºtept
pânã ce deschid. Apoi probez, apoi... desigur cã nu o sã
gãsesc mãrimea potrivitã... mã ºi vãd mulþumind cu
zâmbetul meu etern afabil vânzãtoarei ºi plecând... aºa
mi se întâmplã mereu. Probez, probez, uneori gãsesc
ceva care sã-mi placã extrem de mult ºi... (loveºte cu
piciorul unul din pantofi cât sã îl îndepãrteze de celãlalt):
...ºi nimic. Nimic. Mã întorc aºa cum am venit. Desigur,
mi se întâmplã sã mai ºi cumpãr câteodatã. E firesc. Nu
se poate sã umbli desculþ aºa prin lume. De nevoie, îmi
cumpãr. Nevoi, nevoi, nevoi. (spre public): voi nu v-aþi
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sãturat de nevoi? (voce joasã): uf! Poate credeþi cã sunt
vreo þãcãnitã. Nu-i aºa de simplu sã ºtiþi. Nu-i simplu
deloc. Eu, una, nu cunosc pe nimeni care sã se mai
confrunte cu o aºa problemã. 9aranjeazã pantoful
deranjat): Am impresia cã sunt singura ce nu gãseºte
niciodatã. Singura! (zâmbind): Tata îmi zicea cã o sã
ajung o cãutãtoare, un arheolog,... mãcãr cãutãtioare de
sensuri de-aº fi fost. O sa râdeþi, dar de când eram micã
am avut problema asta. Veºnica nemulþumitã, plecatã-n
lume în cãutarea nãrimii potrivite, a pantofilor „ideali”. (se
ridicã ºi îºi aranjeazã breteaua): vedeþi voi, de unde sã
gãsesc eu o pereche de pantofi care sã mi se
potriveascã? Nicio pereche nu-mi vine, niciuna nu mã
încape... (râzând): de fapt, eu nu-i încap pe ei. Eu sunt
de vinã, eu nu reuºesc sã-i încalþ aºa cum se încalþã toþi
ceilalþi. (se plimbã): tata mã întreba dacã nu cumva mi-e
milã de mine... ºtiu, sºtiu, nu trebuie sã-mi mai ziceþi ºi
voi, ºtiuuu... 9spre public): vã rog, nu-mi mai strigaþi:
„disperato!” pânã la urmã, voi nu aþi dispera?! Îmi
propusesem sã iau la cercetat orice magazinaº, orice
magazinoi, sã caut peste tot. ªi, voila! De 7 zile numai
investigaþii legopedice fac. Cum ar zice Proust: „în
cãutarea pantofilor...” (roºind): bine, numai cã eu nu am
pierdut nimic. Cum aº fi putut sã pierd ceva ce nu am
avut nicicând? (privind spre pantofii ei cu ciudã): doamne,
doamne, dacã aº fi avut o pereche, o pereche care sã mi
se potriveascã... i-aº fi îngrijit tot timpul, aº fi avut grijã
sã fie cei mai curaþi, ar fi fost cei mai frumoºi pantofi. Ar
fi fost gemenii mei, cei doi copilaºi ai mei. (trãgându-ºi
din nou breteaua): aºa însã... sunt condamnatã sa mã
jenez mereu... de nenumãrate ori am experimentat
maiestuoasa senzaþie a inconfortului. Bunãoarã, mã sunã
o cunoºtinþã ºi mã invitã în oraº. Sã zicem cã accept.
De altfel, de obicei accept. Nu primesc prea des telefoane
din astea ºi când primesc încerc sã nu refuz pe nimeni.
E tare urât sã refuzi. E ca ºi cum þi-ar zice vânzãtoarea:
„N-avem. Mãrimea aceasta n-avem. Mai încercaþi ºi în
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altã parte”. Iar eu nu pot sã fac aºa ceva. Mai ales cã
tata zicea cã orice refuz nu-i de fapt decât o amânare.
Pânã la urmã tot o sã se întâmple. De fapt, asta e ºi
speranþa mea, cã într-un tãrziu, care sã nu fie totuºi târziul
cel mai târziu, tot o sã gãsesc... (privind spre public):
unde rãmãsesem? A, da... (spre un spectator imaginar):
Merci, ce drãguþ eºti. Mi se mai întâmplã sã deraiez...
merci cã m-ai atenþionat. Se vede cã ai fost atent. E
frumos sã ºtii cã cineva te ascultã. Te face sã te simþi
mai puþin împovãrat când ºtii cã existã cineva care este
atent la tine. (zâmbind): o sã-þi memorez chipul. Poate
ne mai vedem ºi cu alte ocazii, poate în circumstanþe
mai plãcute. Poate ieºim ºi la o cafea... aaa... (chicotind):
ziceam cã mi se întâmplã sã fiu invitatã în oraº... de
fiecare datã mã îmbrac cât mai finuþ posibil. Îmi gãsesc
repede haine. Tata zicea cã am un talent nativ, cã nu
semãn cu celelalte femei: mie îmi ºade bine cu orice
hainã, orice aº pune pe mine se înfrumuseþeazã ºi mã
prinde de minune. Spre deosebire de celelalte fete... eu
nu sunt ca celelalte fete... toate se plâng cã n-au cu ce
sã se îmbrace, cã fustiþa aia e veche, cã bluziþa cealaltã
nu e potrivitã cu ocazia, cã rochiþa nu ºtu care e prea
demodatã, cã blugii stau prea ficºi pe ele, ba cã hainele
le sunt prea lungi, ba prea scurte, ba cã sunt prea
colorate, ba prea mohorâte, cã la nu ºtiu ce material
trebuie nu ºtiu ce zorzoane ca sã se asorteze... o mulþime
de vãicãreli... sãracele... dar eu nu m-am plâns niciodatã
de aºa ceva. În câteva minute sunt îmbrãcatã, asortatã,
aranjatã, parfumatã ºi... (posomorându-se): ...ºi desculþã
în faþa dulapului cu pantofi. (oftând): e groaznic! Sã
încremeneºti minute în ºir, poate chiar ºi o orã în faþa
pantofilor ºi sã nu ºtii cu ce sã te încalþi. Sºi nu vã
închipuiþi cã nu aº ºtii ce mi s-ar potrivi la þinutã, ci pur ºi
simplu nu mã încap. Pantofii. Nenorociþii de pantofi. La
fieacre întâlnire trebuie sã întârzii din cauza lor. De vreo
douã ori nici nu m-am mai dus... i-am fãcut sã mã aºtepte
degeaba... e cu adevãrat un chin. Toþi pantofii pe care îi
am îmi clãmpãne. Vouã precis nu vi se întâmplã. Voi nici
nu aveþi habar de ce înseamnã sã mergi ºi sã simþi la
orice pas cã pantoful stã sã-þi iasã din picior, cã e gata
s-o ia la sãnãtoasa. Toþi pantofii îmi sunt „prea” mari.
Tata mi-a zis cã-s deja un caz pierdut, cã pentru mine nu
mai existã soluþii. ªtiþi, tata e francez, el iubeºte tare
mult frumosul, e nebun dupã modã. De vreo câteva ori
am fost împreunã la Paris sã cãutãm pantofi. PA-RIS!
Vã puteþi închipui voi oare cã nici mãcar acolo nu am
gãsit nimic pe mãsura piciorului meu?! Si atunci, pe
aeroport la întoarcere, tata a zis resemnat: „Ma petite
fille, pour toi malheureusement il n’y a pas des solutions!”
(puþin colericã): câteodatã mã trezesc noaptea speriatã
ºi-mi zbârnie capul cu acest: „il n’y a pas des solutions!”.
Mã simt ca o vietate greºit alcãtuitã, greºit plasatã... ca
un animal endemic, da, da endemic... ºtiþi ce-i acela endemic, nu? Dar numai cã eu sunt endemicã pânã-n
mãduva oaselor... nu mai existã un alt endemic din specia
mea... endemicã la superlativ... (nostalgicã): în orice caz,
ºi tata avea dreptatea lui. Adicã am mai auzit eu de cazuri
în care unii au picioarele prea mari, dar slavã cerului, cã
ale lor pot fi scurtate... dar la mine? La mine, ce-i de
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fãcut? Nu ºtiu sa existe vreo tehnologie de mãrire a
picioarelor. (privindu-ºi pantofi): „Il n’y a pas des solutions”... (ia unul dintre pantofi ºi-l aratã spre public): pe
aceºtia, de exemplu, i-am cumpãrat acum o lunã. La
început mi s-au pãrut potriviþi, am crezut cã am gãsit cemi trebuie. Dupã ce am ieºit din magazin ºi mergând
spre casã am avut trista revelaþie a clãmpãnitului lor:
„Clamp-clamp!” când merg cu ei mi se vãd cãlcâiele.
Trebuie sã fiu mereu vigilentã ca nu cumva sã rãmân
desculþã în plinã stradã. (înþepatã): umilinþa asta nu aº
putea s-o suport. Ar fi prea mult... chiar ºi pentru mine.
N-aº ºtii cum sã gestionez o asemnea situaþie. Aº intra
în pãmânt de ruºine... (îºi aºeazã pantoful lângã celãlalt;
ton rãstit): magazinul acesta la ce orã deschide? E
necivilizat sã laºi clienþii sã tot aºtepte. O sã fac o
reclamaþie. Ei cred cã nu se mai gãsesc pantofi ºi în altã
parte?! Nu sunt obligatã sã-i aºtept... (privind spre un
punct fix în public): Ce spui? Spui cã aº putea sã am de
pierdut dacã plec? Spui ca e posibil sã gãsesc aici ce nu
am gãsit nicãieri pânã acum? Spui sã am rãbdare? Am,
am rãbdare, dar pânã când? Nu-mi spune, tu te-ai
descurca mai bine în locul meu? Spui cã fiecare la locul
lui? Înþeleaptã vorbã, dragule... dar spune-mi, dacã-mi
poþi spune, cine repartizeazã locurile astea? Cum de unii
primesc locuri mai în faþã, în primul rând, ºi alþii stau în
spate, în fundul scenei, în hãul ãla de unde nu vezi nimic,
ºi stai cã n-am terminat, ºi mai sunt ºi cei care rãmân
fãrã loc, rãmân pe dinafarã, în continuã expectativã ca
sã intre ºi sã ocupe ºi ei un loc... ia spune, dacã mai ai
ceva de spus, treaba asta cum vine? Aaa... spui cã nu
ºtii... cã n-ar trebui sã ne priveascã, cã fiecare cu norocul
lui... atunci noroc ºi þie dragule ºi sã nu te mai vãd...
locul tãu nu-i aici (pe fundalul acestei replici un spectator
se ridicã ºi pãrãseºte sala; Tânãra scârneºte din dinþi):
Ignoranþi! Aº vrea sã vãd ºi eu cum s-ar descurca unul
ca acela cu o pereche de pantofi clãmpãnitori...

Din spatele scenei se aud zgomote: o uºã se
deschide ºi câteva voci. Treptat scena se lumineazã.
Tânãra
Tânãra: (spre public): – Ssst! Cred cã vine cineva.
Cred cã au deschis... (privind spre pantofi): Trebuie sã
mã încalþ. Nu ar fi politicos sã mã gãseascã aºa. (se
încalþã; îºi trage breteaua, îºi aranjeazã puþin pãrul): þineþimi pumnii! Poate gãsesc ceva...

Îºi fac apariþia pe scenã ºeful de raion, vânzãtoarea
ºi câteva manechine pe post de cumpãrãtori. ªeful de
raion este cel care introduce pe scenã manechinele (care
pot fi între 3 ºi 5) ºi le aºeazã meticulos. Unui manechin
îi pune în mânã un pantof, zicând:
ªeful
ªeful: (cu amabilitate): – Probaþi! Probaþi! Nu-i aºa
cã sunt minunaþi? Ieri i-am primit. Cred cã e mãsura
dumneavoastrã...

Între timp, vânzãtoarea se aºeazã la ghiºeu, îºi aprinde
o þigarã, îºi scoate o revistã ºi începe sã o rãsfoiascã.
ªeful
ªeful: (cãtre alt manechin): – Ne pare rãu! Avem numai
39. poate primim mâine 42... ºtiþi, 42 e foarte cãutat.
Cum aducem, cum se vinde. La pantofii aceºti toþi vor
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Tânãra trece neobservatã în tot acest peisaj ºi
„profitând” de situaþie cautã în fiecare cutie cu pantofi.
ªeful: – Acum douã zile, de pildã, intrã un domn, tot
aºa ca dumneata, bine fãcut, pe la vreo 30 de ani ºi
întreabã arãtând spre pantofii pe care îi aveþi acuma în
mânã: „Mãrimea 42 aveþi?” ºi eu zic: „Da. Mai avem chiar
o singurã pereche cu 42.” De altfel, chiar era ultima. ªi el
zice: „Aº dori sã-i cumpãr.” La care eu: „Dar domnul nu
doreºte sã le facã o probã? (rânjind): sã vedeþi ce replicã
mi-a dat de era sã cad din picioare: „Nu, nu fac nicio
probã, cã eu port 45.” ªi stau ºi-l privesc o secundã ºi i-o
întorc la loc: „ºi-atunci, ce nevoie aveþi de 42? Poate cã
va veni cineva care chiar poartã 42 ºi din cauza dumitale
nu o sã am ce-i da.” ªi tipul replicã sec: „42 e mãrimea
idealã. Câtuºi de puþin îmi pasã de cine poartã într-adevãr
42. Treaba e cã dumneata ai ce vreau eu, iar eu cu ce
sã-i cumpãr, prin urmare...” (oprindu-se brusc din povestit,
ºeful scuturã din cap a dezaprobare): Ce era sã fac?
I-am dat apucatului pantofii, a plãtit ºi a plecat. ªi sã ºtiþi
cã nu-i primu’ care mi-a fãcut figura asta. O datã sau de
douã ori pe lunã apar câþiva indivizi din ãºtia care îmi
epuizeazã stocul de 42, deºi ei poartã mai puþin sau mai
mult. Da’, vorba aia, clientu’ nostru, stãpânu’ nostru...

Vânzãtoarea strãnutã de douã ori. Tânãra se opreºte
un moment din cãutat ºi îi zice: „Sãnãtate!”. ªeful se
uitã în jur preþ de câteva secunde, apoi îºi reia discursul:
ªeful
ªeful: (cãtre acelaºi manechin): – De aia voiam sã
vã ºi întreb, dumneavoastrã chiar purtaþi 42? A... ce
pãcat... chiar purtaþi... ce pãcat. Îmi pare sincer rãu, dar
nu vã pot ajuta. Reveniþi mâine. Mâine ar trebui sã primim
marfã. Sau poate doriþi un 39... mã gândesc cã nu-i aºa
mare diferenþa, vã mai strângeþi puþin piciorul. (zâmbind):
aºteptaþi pânã mâine? Aha... pãi sã veniþi, o sã vã rezerv
o pereche, negreºit vã rezerv una... staþi cã o sã vã notez,
o sã notez o pereche de pantofi numãrul 42... (dã sã se
întoarcã spre vânzãtoare, dar se loveºte de Tânãra care
scotea din cutie o pereche de pantofi; o priveºte încurcat,
apoi spune): Mã scuzaþi, dar ce credeþi cã faceþi aici?
(privind la cutiile ºi pantofii aruncaþi prin jur): Câtã
dezordine! E... ee.. revoltãtor!
Tânãra
Tânãra: (crispatã): – Am venit...
ªeful
ªeful: (flegmatic): – Aºa, aþi venit, asta vãd ºi eu...
Tânãra
Tânãra: – ...sã...
ªeful
ªeful: – ...sã ce?
Tânãra
Tânãra: – ...caut...
ªeful
ªeful: – Ooo, asta vãd ºi eu, cãutaþi, aºa, fãrã
menajamente...
Tânãra
Tânãra: – ... o pereche...
ªeful
ªeful: – O pereche?! Dar domniºoarã, aici nu vã putem
ajuta sã vã gãsiþi perechea... nu suntem agenþie matrimonialã...
Tânãra
Tânãra: – ...de pantofi...
ªeful
ªeful: (uimit): – PANTOFI?! (pauzã de câteva
secunde): Pãi domniºoarã de ce nu aþi zis aºa de la
început? Normal cã avem pantofi. Toate mãrimile. Nu
trebuia sã scotociþi în halul acesta. Trebuia sã-mi cereþi
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mie ori vânzãtoarei de colo... aºa e elegant... pantofi
pentru dame, toate modelele, cele mai cãutate... toate
mãrimile...
Tânãra
Tânãra: (tristã): – Mã îndoiesc cã aveþi toate
mãrimile... pentru mine nu se gãseºte...
ªeful
ªeful: – Ei, cum aºa? Vã asigur cã raionul nosru de
pantofi e cel mai bine dotat din tot oraºul.
Tânãra
Tânãra: (abãtutã): – Am cãutat ºi în oraºe mai mari...
ªeful
ªeful: – Cel mai bine dotat din toatã þara...
Tânãra
Tânãra: – Am cãutat ºi în alte þãri...
ªeful
ªeful: – Din tot continentul...
Tânãra
Tânãra: – Cât de mare poate fi ºi un continent?!
ªeful
ªeful: – Dar nu dezarmaþi... ziceþi-mi cât purtaþi?
Tânãra
Tânãra: (îl priveºte, îºi trage breteaua ºi se aºeazã
pe o cutie de pantofi): – e inexprimabil...
ªeful
ªeful: (privindu-i picioarele): – Atât de mult?!
Tânãra
Tânãra: (ºoptind): – Ba dimpotrivã, atât de puþin...
ªeful
ªeful: – Staþi, staþi... (cãutând agitat cu privirea spre
raftul de cutii ce au rãmas nedesfãcute, apoi ia o cutie ºi
o desface): Pe aceºtia nu i-aþi probat. Sunt sigur cã vã
vin. Încercaþi..
Tânãra
Tânãra: (fãrã sã-i priveascã): – Sunte prea mari...
ªeful
ªeful: (privindu-i din nou picioarele): – Da, aºa e, prea
mari... (luând alta cutie): dar aceºtia? Priviþi ce material,
sunt încântãtori, încercaþi...
Tânãra
Tânãra: – Prea mari...
ªeful
ªeful: (aruncând cutia; desfãcând la repezeala alte
douã cutii): -aceºtia ºi aceºtia... (cãtre vânzãtoare):
Camy, du-te în depozit ºi cautã cea mai micã mãrime pe
care o avem, hai, repede... (vânzãtoarea rãmâne însã
impasibilã, fumând în continuare ºi rãsfoindu-ºi revista;
ºeful cãtre Tânãrã): probaþi perechile astea douã mai întâi,
imediat vine ºi vânzãtoarea cu ce avem mai mic...
Tânãra
Tânãra: – prea mari...
ªeful
ªeful: (privindu-ºi vânzãtoarea): – Asta e culmea!
(exasperat, trânteºte tot raftul cu pantofi la pãmânt, se
aºeazã în genunchi ºi cautã): aceºtia nu-s buni, nici
aceºtia, nici...
Tânãra
Tânãra: – Nu vã mai chinuiþi...
ªeful
ªeful: – E incredibil!
Tânãra
Tânãra: – Da, ºtiu.
ªeful
ªeful: (uluit): – E incredibil! Nu gãsesc nimic.
Tânãra
Tânãra: – Atâta deranj pentru nimic...
ªeful
ªeful: – Regret nespus...
Tânãra
Tânãra: – Dacã dumneata regreþi...
ªeful
ªeful: (grimasã): – Poate, poate cã mai putem
îndrepta cumva problema... dacã am da o comandã
specialã... spuneþi-mi cât purtaþi, dãm o coman...
Tânãra
Tânãra: (ridicându-se alertatã de pe cutie): – A, nu.
Asta nu. Fãrã comenzi speciale.
ªeful
ªeful: (privind-o consternat): – Dar de ce nu? Asta e
soluþia.
Tânãra
Tânãra: – NU. Domnule, domnule, nu pricepeþi??
ªeful
ªeful: – Ba îmi e cât se poate de clar cã pentru
dumneavoastrã nu se gãsesc pantofi. Pricep!
Tânãra
Tânãra: – Ba nu pricepeþi nimic.
ªeful
ªeful: – Nu-i vina nimãnui cã aveþi un picior aºa... un
picioruº...
Tânãra
Tânãra: – Sã nu vã aud...
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42. (râzând): de parcã toþi ar purta 42...
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ªeful
ªeful: – Dar o comandã specialã...
Tânãra
Tânãra: – Dumneata chiar nu pricepi? Eu nu am
nevoie de comenzi speciale. Nu vreau sã se inventeze
ceva pentru mine doar ca sã... sã...
ªeful
ªeful: (ridicându-se, scuturându-ºi hainele): – Dar ce
doriþi, de fapt?!
Tânãra
Tânãra: (tânguindu-se): – O simplã pereche de pantofi
care sã mi se potriveascã... sã existe, nu sã-i faceþi special acum pentru mine... (arãtând spre un manechin): priviþi
spre domniºoara de acolo, priviþi, dumneaei ºi-a gãsit
pantofii... uitaþi ce pantofi frumoºi. Vedeþi ce bine îi stã?
(cãtre ºef): eu, eu de ce nu gãsesc? ªi nu-mi spuneþi cã
port prea puþin, nu asta vreau sã aud... vreau sã ºtiu
cum de e posibil aºa ceva? Cum? Dumneata, dumneata
ºtii cum e sã-þi clãmpãne neîncetat pantofii? Dumneata
ºtii cum e sa vrei sã dansezi ºi sã nu poþi dansa de
teamã cã-þi ies pantofii, cã-þi pierzi pantofii la dans??
(extenuatã): sunt ani de când nu am mai dansat...
ªeful
ªeful: (impresionat): – Ce îngrozitor...
Tânãra
Tânãra: – Nu vreau comenzi, nu vreau improvizaþii,
vreau...
ªeful
ªeful: – înþeleg...
Tânãra
Tânãra: – ºi dacã înþelegeþi, dacã într-adevãr înþelegeþi
daþi-mi un sfat. Ce-i de fãcut?
ªeful
ªeful: (apropiindu-se de ea): – Mai întâi ziceþi-mi, cât
purtaþi?
Tânãra
Tânãra: – Mã luaþi iar cu asta?
ªeful
ªeful: (tot mai apropiat): – E important sã ºtiu...
Tânãra
Tânãra: – Nu pot sã vã spun...
ªeful
ªeful: (zâmbindu-i): – Ei, eu sunt sigur cã puteþi...
Tânãra
Tânãra: -ba nu pot... nu pot cã...
ªeful
ªeful: (aproape lipit de ea): ...cã ce?
Tânãra (roºind): – O sã râdeþi de mine...
ªeful
ªeful: – Ei, se poate aºa ceva?! Nu vã inspir destulã
încredere?
Tânãra
Tânãra: – Nu-i vorba de asta... numai... sã nu râdeþi...
ªeful
ªeful: – Nu o sã râd...

Tânãra îi ºopteºte ceva la ureche.
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ªeful
ªeful: (revoltat): -Dar aºa ceva e chiar ruºinos! E prea
puþin, prea mic... nu am mai auzit aºa ceva...
Tânãra
Tânãra: (furioasã): – Aþi zis cã nu o sa râdeþi...
ªeful
ªeful: – Vi se pare cã râd? Nici nu-i de râs... e de
plâns... eu nu am mai întâlnit aºa ceva...
Tânãra
Tânãra: – Sunteþi un neobrãzat domnule! Nu vã permit...
ªeful
ªeful: – Liniºtiþi-vã! Nu vã ajutã cu nimic sã vã agitaþi...
aþi greºit magazinul. Aici nu avem asemenea mãrimi...
Tânãra
Tânãra: – E intolerabil! Acum mã daþi ºi afarã?
ªeful
ªeful: – Nu! Doar cã vã sugerez sã vã duceþi la...
Tânãra
Tânãra: (iritatã): ...la??
ªeful
ªeful: (bâlbâindu-se): ...la, la...
Tânãra
Tânãra: ...laaa???
ªeful
ªeful: ...la (isnpirând-expirând): la, la...
Tânãra
Tânãra: (þipând): – Unde domnule, unde?
ªeful
ªeful: (þipând ºi el): – La copiii domanã. La copiii.
Poate acolo sã gãsiþi încãlþãri de gnomi!!
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Vânzãtoarea strãnutã de trei ori. ªeful ºi Tânãra se
întorc amundoi spre ea ºi îi spun: „Sãnãtate!” Vânzãtoarea
se ridicã de la ghiºeu ºi aranjeazã o pereche de pantofi
la loc în cutie. ªeful ºi Tânãra îºi reiau discuþia.
Tânãra
Tânãra: – Sunteþi un mitocan domnule! Credeþi cã
nu am încercat ºi la copiii?! Am încercat... nu au nici
acolo... mi-au zis: „Nu se gãsesc asemenea mãrimi. Daþi
comandã!”
ªeful
ªeful: (izbucnind): – Nu v-am zis, nu v-am zis?? De
ce nu daþi comandã? Tare vã mai încãpaþânaþi... (zãrindo pe vânzãtoare): Uitaþi ce mizerie aþi fãcut aici! Aºa
faceþi peste tot pe unde treceþi? ...o sa ne speriaþi toþi
clienþii... uitaþi (aratã spre cel mai depãrtat manechin):
uitaþi, domnul acela dã sã plece, s-a speriat...
Tânãra
Tânãra: (extenuatã, plângând): – ºi eu domnule, cu
mine cum rãmâne? Eu de unde sã-mi gãsesc pantofi? E
posibil aºa ceva? E posibil sã merg desculþã pentru cã
nu am pantofi pentru mãsura mea???
ªeful
ªeful: (luând un pantof în mânã, privindu-l, apoi
aruncându-l lângã vânzãtoare, apoi apucând-o de mânã
pe Tânãrã): – Poate cã ar trebui sã încercaþi ºi altceva...
poate cã nu-i chiar aºa rãu sã umbli desculþ... dacã ºtii
unde sã umbli astfel... de ce nu v-aþi gândit sã mergeþi
într-un loc în care sã nu aveþi nevoie de încãlþãri? Sã vã
duceþi undeva, într-un locºor unde sã mergeþi în
picioruºele goale, nestingheritã de nimeni?
Tânãra
Tânãra: (în ºoaptã): – ªi unde aº putea gãsi un
asemenea loc? Credeþi cã e posibil sa gãsesc un
asemnea loc?
ªeful
ªeful: – Evident, evident, de ce nu mergeþi într-un
loc cu mult nisip?
Tânãra
Tânãra: (tresãrind, retrãgându-ºi mâna): – Deºert?
ªeful
ªeful: (vorbind din ce în ce mai încet, în timp ce pe
fundal se aud valurile mãrii): – Nu, nu în deºert... nu e
nevoie sã deveniþi o martirã... la mare... plaja...
În acest moment vânzãtoarea încremeneºte lângã
cutiile de pantofi, ºeful de asemenea, precum manechinele. Sala se întunecã, spot luminos pe Tânãrã:
Tânãra
Tânãra: – Nisip? Desculþã? Fãrã pantofi? Mare??
Sã-mi pierd picioarele în marea de nisip, sã mi le mângâie
firicelele nisipoase, sã mã încalþ în nisip...

Întreaga scenã se întunecã, se aude adierea vântului;
pauzã mai lungã, timp în care scena se elibereazã.
Rãmâne doar Tânãra metamorfozatã: este cu 30 de ani
mai în vârstã, poartã aceiaºi rochiþã, în una din mâini
perechea de pantofi din început, una din bretele îi este
cãzutã pe umãr. Se aprind spoturi luminoase de-a lungul
întregii scene. Metamorfoza Tinerei strãbate scena
dintr-un capãt în altul, þinând celãlalt pumn strâns, de
unde i se scurge nisip pe care pãºeºte, lãsând sã se
vadã urma paºilor ei. Spoturile luminoase se sting treptat
în timp ce ea iese din scenã. Toate acestea se petrec pe
fundal muzical: Yann Tiersen, „Comptine d’un autre été:
l’après-midi”. Toate spoturile se sting când metamorfoza
Tinerei iese din scenã ºi cortina cade încet pânã când se
sfârºeºte melodia.
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DAN GRIGORESCU ªI DRUMURILE
SALE PRINTRE AMINTIRI

* Dan Grigorescu, Drumuri printre amintiri , Bucureºti,
Editura Enciclopedicã, 2008, 436 p.
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Din aceste pagini se degajã atmosfera intelectualã de la
mijlocul secolului trecut, cu colegii sãi de la ESPLA:
Tatiana Nicolescu, Alexandru Balaci, Constantin Olariu,
Olga Zaicik, Florin Chiriþescu, Dumitru Hâncu, Dumitru
Mazilu, Romulus Vulpescu, Suzi Hirsch, Constanþa
Tãnãsescu, Costa Giurgiuca, Marcel Aderca, Ioan
Comºa, Tiberiu Avramescu, „oameni învãþaþi, cu o
pilduitoare conºtiinþã a rãspunderii faþã de valorile literaturii
universale”, care au avut onoarea de a colabora cu G.
Murnu, Ion Frunzetti, Edgar Papu, Al. Philippide, Irina
Mavrodin, D. Pippidi, Dan Botta, Tudor Vianu, Dan
Duþescu, Leon Leviþchi, Alice Voinescu, Petru
Comarnescu. Toþi erau exemple de probitate intelectualã,
Dan Duþescu, spre exemplu, lucrând la traducerea în
limba românã a operei lui Chauser timp de mai bine de
trei decenii, Ion Frunzetti, care, invitat sã traducã din
Shakespeare, a rãspuns: „eu nu ºtiu englezeºte decât
atât cât sã înþeleg ce scrie pe o cutie de ceai: urãsc
impostura ºi n-am de gând s-o practic la vedere”. ªi,
dupã o pauzã, continuã cu o butadã: ,,Poate pe ascuns”.
Cãrturarul Frunzetti este admirat ºi pentru alte daruri ale
sale, pentru oratoria sa de mare clasã, pentru opera sa
de comparatist, care „fãcea asociaþiile cele mai neaºteptate, însoþindu-le cu scânteietoare analize ale ideilor ºi
ale stilului”, pentru opera sa de istoric ºi critic de artã,
pentru cultul pe care îl avea pentru Tudor Vianu. Pe cât a
fost de generos, pe atât de multe au fost loviturile pe
care le-a primit din partea unei istorii nedrepte: volumul
sãu de versuri, Maree, tipãrit în 1944, dispare cu tot tirajul
în urma bombardamentului american de la 4 aprilie,
reeditat în 1985, autorul lui nu-l mai poate vedea fiindcã
moare cu câteva sãptãmâni înainte; fusese destituit de
la catedra lui Tudor Vianu în 1951.
Redactor-ºef la Editura Meridiane ºi critic de artã,
Dan Grigorescu a avut privilegiul de a cunoaºte alt segment al vieþii artistice, pictori, sculptori, critici de artã,
precum Oscar Han, Alexandru Ciucurencu, acesta
apãrându-se „cu un fel de disperare de invazia urâtului”,
Ion Jalea, care se purta „cu distincþia unui nobil de la
curtea europeanã”, Corneliu Baba, Dumitru Gheaþã, H.
H. Catargi, Ion Irimescu, pe care culturnicii epocii îi acuzau de formalism, Lucian Grigorescu, care nu se dezbãra
de maniera impresionistã de a picta, pentru care un critic
de la Scânteia l-a ameninþat cã dacã nu-ºi însuºeºte
realismul socialist sã se… spânzure, Camil Ressu, care
declara, cu un curaj desãvârºit, cã nu trebuie sã fie urmat
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Pentru a înþelege mai bine geneza ºi rostul cãrþii lui
Dan Grigorescu, Drumuri printre amintiri*, este preferabil
sã începi lectura ei cu ultimul capitol, în care autorul
declarã cã a voit sã depunã mãrturie asupra dramelor pe
care le-a trãit generaþia sa „încã din copilãrie, drame a
cãror origine s-a gravat adânc în conºtiinþa ei ºi a fost,
nu o datã, un miracol cã le-a supravieþuit”. Era în mãsurã
sã depunã aceastã mãrturie pentru cã trãise ºi vãzuse
multe ºi pentru cã, aºa cum scrie Eugen Simion, pe
coperta cãrþii, „era un bun receptor în aceastã privinþã, îi
plãcea mult, extraordinar de mult, sã relateze istorii pe
care le trãise sau le auzise”. Multe amintiri triste, foarte
triste: moartea în împrejurãri tragice a lui Nicolae Iorga,
care în casa pãrinþilor evocatorului se bucura de un
adevãrat cult, cutremurul din 1940, care a rãmas pentru
copilul care era atunci, dus de tatãl sãu sã vadã ceea ce
mai rãmãsese din blocul Carlton, o „grãmadã de beton ºi
de fiare, contorsionate de sub care se auzeau strigãtele
de durere ale unor muribunzi”, rebeliunea legionarã,
rãzboiul, printre primele victime ale lui fiind învãþãtorul
din Breaza ºi un vãr al evocatorului, bombardamentul de
la 4 aprilie 1944, cu miile de morþi de la Gara de Nord, în
memoria cãrora, scrie, ar trebui sã se ridice un monument, sosirea armatei roºii „eliberatoare”, instalarea
regimului comunist, simþitã tragic în familia sa, pensia
mizerã a tatãlui, ºi mai mizerã aceea de moºtenitoare a
mamei dupã decesul tatãlui, rechiziþionarea casei de la
Breaza, procesul politic al mamei sale, între piesele
acuzatoare fiind aduse ºi jucãriile copilului, soldaþii de
plumb cu care se juca nefiind bolºevici, ci… americani.
Pe fondul dramelor generaþiei sale se înscriu ºi propriile
sale drame: excluderea din organizaþia de tineret când
era student la Facultatea de Filologie din Bucureºti, cu
toate urmãrile ei, între ele refuzul autoritãþilor universitare
de a-l repartiza la Catedra de literaturã universalã a lui
Tudor Vianu, în cadrul cãreia va fi numit asistent abia în
primãvara anului 1963, îndepãrtarea de la ESPLA, unde
serviciul de cadre l-a acuzat cã se „strecurase în aceastã
instituþie ideologicã”.
O bunã parte din carte este ocupatã de evocarea
celor cãrora le este recunoscãtor, de la profesorii de la
Liceul „Sfântu Sava” pânã la profesorii de la Universitatea
bucureºteanã, Tudor Vianu, Zoe Dumitrescu Buºulenga.
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în artã exemplul celor care „abia au ieºit din izbe”.
Dintre scriitorii pe care i-a cunoscut, prezentaþi cu
portrete coerente ori numai cu câteva linii de portret, se
reþine portretul lui Petru Dumitriu, în postura de director
la ESPLA, care rezolva totul prin telefon cu mai-marii
zilei: «Fã-mi legãtura cu tovarãºul Maurer» ªi mai pe
urmã: «Coane Jenicã! Ce faci? Nu te mai vede omul cu
lunile! Uite, nici azi n-ai venit la tenis. Au fost soþii Rurac;
am fi putut face o partidã de dublu.» Scurtã pauzã, dupã
care: «ªtiu cã îl cunoºti pe Suder. Industria hârtiei la
cine e? La el sau la Sencovici? Pune tu o vorbã pentru
noi, te rog, coane Jenicã: nu mai avem pe ce ne tipãri
cãrþile! Fabrica de la Scãieni ne face figuri. Sã-ºi respecte,
dom’le, contractul, nu le cerem mai mult.» Altã pauzã.
Apoi: «Vii joia viitoare la tenis? Hai, vino! Mai schimbãm
ºi noi o vorbã. Hai, cã mi-e dor de dumneata.» Dupã ce
închidea telefonul: «Înþeleg cã nu mai aveþi nevoie de
mine. Eu plec.» Trecuse ceva mai mult de o jumãtate de
orã de când intrase pe poarta editurii. Dar, în rãstimpul
ãsta rezolvase, într-adevãr, problemele cele mai grele
ale instituþiei: ce altceva îi rãmânea de fãcut? Pleca. La
polul opus este o întreagã cohortã de culturnici, de
sfertodocþi plasaþi pe la ambasadele României în
strãinãtate. Unul din cei care a fãcut mult rãu în domeniul
literaturii, al culturii a fost Nicolae Moraru, om dogmatic
agresiv, periculos, care deºi nu avea studii universitare
de specialitate, a funcþionat ca profesor de esteticã la
instituþii de învãþãmânt superior. Dan Grigorescu a
consemnat un panseu al acestuia, rostit, în anii ’40 ai
secolului trecut, în cadrul unui simpozion la Uniunea
Artiºtilor Plastici: „Nu muncitorii trebuie sã se ridice pânã
la ideile artei, ci artiºtii pânã la cele ale muncitorilor.”
Prezent acolo, N. Argintescu-Amza i-a replicat „întrebându-l dacã, dupã opinia lui, muncitorii se nasc, numai
pentru cã sunt muncitori, cu ideile artistice gata formulate”. Tot în legãturã cu rolul determinant al muncitorilor
în deciziile despre artã, este ilustrativã evocarea
vizionãrii, cu „oamenii muncii” (de fapt, secretari de partid,
preºedinþi de sindicat, secretari de uteme) ºi mãrimi ale
partidului unic, a unor reliefuri pentru Teatrul de Operã ºi
Balet: ,,Imediat au apãrut Gheorghiu-Dej, zâmbind larg,
ºi Ion Gheorghe Maurer, care era prim-ministru de câteva
sãptãmâni. Toatã lumea s-a ridicat. Gheorghiu-Dej ºi
Maurer au spus «bunã dimineaþa», s-au îndreptat spre
grupul din jurul lui Rãutu ºi al Constanþei Crãciun ºi le-a
dat mâna. Gheorghiu-Dej a întrebat: «A venit toatã lumea?»
ªi pe urmã:«Vã ascultãm». L-a luat de braþ de Maurer ºi
spre spaima lui Ovidiu (Maitec) ºi a mea, a venit la
fereastra la care eram noi. S-au oprit în dreptul ultimului
ºir de scaune, aºa cã nu aveam loc sã trecem pe lângã
el ºi sã ne cãutãm un alt loc.
Cu o zi sau douã înainte, se demontaserã schelele
de pe faþada noilor clãdiri din piaþã.
Dej s-a uitat la priveliºtea ternã a blocurilor ºi a zis:
– Începe Bucureºtiul sã se modernizeze…
Maurer a privit ºi el ºi a mormãit: «Hm! »
– Nu-þi place?
– Nu!
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– Lasã, o sã facem concursuri, o sã invitãm ºi arhitecþi
din strãinãtate.
– Aºa, da…
Între timp, «oamenii muncii» îºi luaserã rolul în serios
ºi criticau vârtos sculpturile:
– Astea-s picioare? Aºa groase? Aºa picioare au
femeile noastre?
Boris Caragea ºi (Ion) Vlad, amândoi palizi, ascultau,
cu capul plecat. Numai Zoe
Bãicoianu îl sfida pe vorbitor, privindu-l drept în faþã.
Dej s-a întors spre Maurer:
– Auzi?
– Da. E teribil!
Au mai ascultat, în tãcere, câteva minute dupã care
Dej a fãcut un pas înainte:
– Am auzit pãrerile dumneavoastrã. Vrem sã ascultãm
ºi ce cred specialiºtii.
Pauzã. Constantin Crãciun ºi Maxy priveau în pãmânt:
nimeni nu se gândise sã invite ºi câþiva critici. Dej a
continuat:
– Avem nevoie de pãrerile specialiºtilor. Eu unul, nu
sunt specialist.
Cum nu erau specialiºti, totul s-a terminat fãrã opinia
lor, lãsându-se totul la aprecierea publicului.
Cât priveºte „modestia” lui Dej cã nu este specialist,
ne amintim alt episod, acela al întâlnirii sale cu G.
Cãlinescu, la 2 martie 1960, când s-a erijat în specialist
ºi l-a consiliat pe scriitor, în cel mai pur stil bolºevic,
cum sã-ºi „îmbunãtãþeascã” manuscrisul romanului Bietul
Ioanide.
Trei capitole, Descoperirea Americii, Pe þãrmul
Pacificului ºi Manhattan sunt consacrate evocãrii aventurii
intelectuale americane a lui Dan Grigorescu, ca lector de
istoria ºi cultura României ºi de literaturã comparatã la
Universitãþile din Seattle, Portland ºi Los Angeles (1971),
apoi ca director (1971-1974) al Bibliotecii Române din
New York, „oraºul imperial”, cum îi spun americanii, „cu
peste 200 de biblioteci publice, cu zeci de teatre, de sãli
de concert, de muzee ºi galerii”, despre care a scris în
Marile Canioane ( 1977). Au fost ani în care a cunoscut
fenomenul american sub variile sale înfãþiºãri, în care
s-a bucurat de bunãvoinþa ºi de generozitatea americanilor,
în care a cercetat, începând din 1971, vechi culturi, cum
este aceea a indienilor americani, a triburilor Nootka,
cercetãri continuate, în 1984, în centrele de culturã
amerindianã din Oklahoma, Colorado, Noul Mexic, California, ºi despre indienii pueblo, navaho ºi hop din Noul
Mexic ºi Arizona. Au fost ani în care spiritul sãu de
deschidere universalã a câºtigat enorm. Semnificativ este
cã demersul sãu ºtiinþific pe temele amintite a fost
rãsplãtit prin alegerea sa ca vicepreºedinte al Asociaþiei
de Istoria Culturii ºi prin decernarea Premiului R. W.
Emerson (1973).
Dan Grigorescu îºi respectã deviza de a evoca
„întâmplãri cu adevãrat importante”, ale sale ºi ale
generaþiei sale, fãrã însã sã aibã orgoliul de a vorbi în
numele acesteia ºi fãrã pretenþia cã paginile sale þin locul
necesarelor evaluãri istorice.
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O REÞETÃ DE COMUNISM FICÞIONALIZAT
A UNEI SCRIITOARE ROMÂNCE DIN ITALIA
TÈ AL SAMOVAR (CEAI LA SAMOVAR1)

* Ingrid Beatrice Coman, Tè al samovar – voci dal gulag
sovietico (Ceai la samovar – voci din gulag-ul sovietic),
Editura Harmattan Italia, Colecþia „Memorie”, Torino, 2008,
175 p.; prefaþa Monica Joiþa
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Un comunism ficþionalizat
Avem de-a face în opera lui Ingrid Coman cu un comunism
ficþionalizat care vine tare din urmã dupã ce ani la rândul s-a
purtat comunismul non-ficþional: Romania sub regimul
comunist (decembrie 1947-decembrie 1989), publicatã în
englezã în 1997 – Dennis Deletant, Cartea neagrã a
comunismului (Paris, 1997) – Stéphane Courtois, Postcomunismul (2004) – Leslie Holmes, În cãutarea comunismului
pierdut (2001) – Ion Manolescu, Paul Cernat, Angelo
Mitchievici, Ioan Stanomir Explorãri in comunismul românesc
(2005, 2008) – Ion Manolescu, Paul Cernat, Angelo Mitchievici,
Ioan Stanomir, Iluzia anticomunismului. Lecturi critice ale
Raportului Tismãneanu (2008) – coordonatori: Vasile Ernu,
Costi Rogozanu, Ciprian ªiulea, Ovidiu Þichindeleanu, O istorie
a comunismului în Romania (2008) – Autori: Mihai Stamatescu,
Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu, Andrei Muraru, Liviu Pleºa,
Sorin Andreescu, Tovarãºe de drum. Experienþa femininã în
comunism (2008) – Dan Lungu ºi Radu Pavel Gheo.
Ca ºi în romanul lui Camil Petrescu, Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de rãzboi, în Te al samovar timpul este
discontinuu, bazat pe alternanþa temporalã a evenimentelor
sub formã de flashback si analepsã2. Perspectiva spaþialã
reflectã spaþii reale, Moscova ºi lagãrul Kolyma, ºi spaþii
imaginare închise, al frãmântãrilor Verei, în efortul de a-l
reconecta pe Aljosha la realitatea abandonatã odatã cu intrarea
în lagãr, al chinurilor ºi zbuciumului din conºtiinta eroilor
persecutaþi la Kolyma. Dupã un prim plan privind cuplul VeraAljosha, povestirea la perfect simplu (timp al narãrii) se opreºte
pentru a lãsa loc adevãratei Istorisiri, aceea a trecului, un trecut
crud, dur, al restricþiilor de tot felul, „scris” la Kolyma. Întâlnirea
celor doi scriitori, Camil Petrescu ºi Ingrid Coman, este nu
numai la nivelul tehnicilor narative dar ºi la nivelul viziunii
asupra lumii, acel Weltanschauung în care destinul eroilor se
mãsoarã dupã dimensiunile unui pat al lui Procust (expresia
care dã titlul celui de-al doilea roman al lui Camil apare ºi în Tè
al samovar).

Vera – Aljosha, ce pereche!
La graniþa dintre precizie ºi fabulaþie este curiozitatea unei
femei, Vera, care ocupând abusiv (împreunã cu soþul Serjozha)
casa lui Aljosha, dupã arestarea acestuia din urmã, declanºeazã
incursiunea în trecutul deþinutului; începe prin a-i scotoci
printre obiectele din casã ºi culmineazã cu rãscolirea amintirilor:
„Vera ridicã uºor pânza asprã. Dedesubt, pe urzeala grosolanã
de culoarea alunei, ºase litere scrise cu o cariocã albastrã pãreau
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Nãscutã la Tecuci, în 1971, Ingrid Beatrice Coman* ºi-a
definitivat studiile literare in Italia. Aici a frecventat seminarii
de profil, printre care cel al scriitorului italian Raul Montanari ºi
seminarii de scenarizare cinematograficã la renumita ºcoalã
Holden din Torino. Dupã limba italianã, engleza este o a doua
limbã prin care Ingrid B. Coman ºi-a exersat talentul literar,
studiind la Milano literatura englezã în cadrul Institutului British Council, paralel urmând un curs de scriere creativã la Londra.
Ingrid Coman a debutat in 2001 cu nuvela „Evghenji che
torna” (Evghenji care se întoarce). În acelaºi an a urmat a doua
nuvelã „Il re della 54" (Regele din 54), integratã într-o antologie
de nuvele îngrijitã de Raul Montanari (“Onda lunga: nuovi
narratori in arrivo, anzi già arrivati” (Valul lung: noi naratori în
formare, mai bine zis deja formaþi). Foarte bine primite de cãtre
critica italianã, nuvelele lui Ingrid Coman au fost mai târziu
reunite în „Non spegnete la luce” (Nu stingeþi lumina, 2008).
Consacrarea i-a adus-o primul sãu roman, „La città dei tulipani”
(Oraºul lalelelor, 2005), o fermecãtoare ficþiune ambientatã în
Afghanistan, în timpul razboiului american. În 2008, Ingrid
Beatrice Coman revine cu „Tè al samovar” (Ceai la samovar),
un roman substanþial ºi matur, cu filon de saga realist-magicã
despre comunismul rus, structurat în 49 de capitole ºi o
postfaþã. Acþiunea este amplasatã într-un loc devenit tristul
simbol al tuturor sistemelor totalitare: Kolyma. Acolo îºi irosesc
zilele personajele principale ale povestirii. Aljosha, Gulja,
Stepan, Volodja, Piotr, Semjonov, Serghei, sunt cu toþii duºmani
ai poporului, expediaþi cu bilet doar de dus în pustietãþile
îndepãrtate ale Siberiei ºi tocmai de aceea ei vor deveni atât de
apropiaþi sufletului nostru, pe mãsura ce ne îngãduie sã
pãtrundem în destinele lor. Vom gãsi ºi un personaj rãmas în
afara listei deþinuþilor, Vera Nureev, o tânãrã îmbãtrânitã înainte
de vreme, spectatoare fãrã voie a tragicei întorsãturi pe care o
ia istoria þãrii ei. Înãuntrul sau înafara închisorii sunt toþi, în
aceeaºi mãsurã, actori ºi spectatori ai unor vremuri grele de
opresiune ºi fricã, de lipsuri ºi violenþã, de despãrþire ºi
singurãtate. Însã, în carte, viaþa va reuºi sã învingã mai presus
de toate, ºi cerul Moscovei este luminat de o fãgãduinþã de
soare de primãvarã, de speranþã ºi bucurie. În viaþa realã, acest
lucru rareori a fost posibil; de aceea, memoria noastrã este
importantã pentru a restitui, mãcar în literaturã, ceea ce viaþa a
refuzat acestor oameni.
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sã freamãte sub atingerea degetelor ei, ca niºte creaturi care
vãd lumina zilei dupã o lungã letargie: KOLYMA. Acolo înãuntru
poate cã se afla un fir, o urmã a ceea ce luni în ºir se rugase de
Aljosha sã-i povesteascã” (...) «Când, Alja?» îndrãznea ea sã-i
punã acea întrebare abia ºoptitã, sfioasã, de parcã s-ar fi temut
sã nu stârneascã prea mult praful durerii în cãutarea cheii
ascunse a memoriei lui. «Nu azi, Vera. Nu azi» rãspundea el,
încet, cu acea obosealã care venea de departe ºi care-i fãcea
vocea sã sune rãguºitã, frântã.” (p.13) Este o relaþie care se
þese pe parcurs, aceasta dintre Aljosha ºi Vera, pe care întâiul
o gãseºte în casa lui, la întoarcerea din lagãr. Compendiu de
gesturi ºi discursuri polifonice, romanul se construieºte prin
dezvãluiri graduale. Vin în sprijin tehnicile narative moderne,
memoria involuntarã ºi fluxul de conºtiinþã. Gãsind pijamaua
lui Gulja, printre puþinele lucruri aduse de Aljosha de la Kolyma,
Vera (capXII) activeazã fluxul involuntar de ascundere/
dezvãluire, prin curiozitate ºi, mai ales, prin hoinãreala privirii
asupra fizicitãþii celuilalt. Riscul ar fi cãderea în patetic ºi
desfiinþarea obiectului privit. Însã gestul ºi cuvintele sunt þinta
privirii, iar romanul, prin descriere în sepia de frisoane, langori,
abateri ºi tresãriri, acumuleazã tensiunile fireºti ale intimitãþii
(p.13, 26, 42, 94, 111, 161).
Pictoriþã, Vera nu e nici pe departe tipul artistului trãind pe
alt portativ al existenþei. Este, dimpotrivã, tenace ºi ancoratã în
realitate, de aceea acceptã ca pe un lucru firesc abandonul
primului soþ, Serjozha (p.118). Ea are în viaþa lui Aljosha un rol
de magister pregãtind iniþierea cãci „(Aljosha n.n.) Fusese
nevoit sã înveþe totul de la capãt. (...) ªi ea îl învãþase atâtea
lucruri, ca de pildã sã deschidã pumnii pe care-i þinea încleºtaþi
pe pernã, de teamã sã nu i-o fure cineva, sã lase palmele întinse
ºi vulnerabile în faþa lucrurilor, ca sã poatã simþi, încet încet,
micile daruri pe care viaþa i le punea in mâini: prospeþimea unui
cearºaf curat, o pernã de fulgi doar pentru el, o bucatã de
pâine caldã (...) Pe trupul acela care încet încet redobândea
trãsãturile unei fiinþe omeneºti, ea redesenase harta simþurilor,
spulberând hotarele marcate de anii de singurãtate cu mâinile
ei subþiri care se strecurau oriunde pe pielea aceea asprã precum
scoarþa copacilor” (pp.14-15). „Întoarcerea” echivaleazã cu un
regressus ad uterum, iar Vera învesteºte pe Aljosha cu atribute
sine qua non pentru noua „naºtere”. Foarte sugestivã este, în
acest sens, imaginea naºterii „inverse” („parto al contrario”
p.85): „Ovalul de luminã se îndepãrta pânã a se închide,
indiferent precum ochiul unui animal plictisit; coborîrea în puþ,
cu lumina deasupra capului ºi bezna sub picioare, pãrea o
naºtere inversã .” Imaginea femeii este descompusã ºi
recompusã printr-o viziune serialã: iubirea ºi patima sunt
scindate de encomii sau de repudieri temporare: „În clipele
acelea Vera simþea cã de i-ar fi bãut ºi sufletul dintr-o sorbire,
el tot nu s-ar fi urnit de un milimetru ca s-o împiedice. Aljosha
i-ar fi dat viaþa, toate zilele lui legate ºirag ca o salbã de perle,
fãrã sã ºovãie. Dar încã nu cheia acelui ungher din memoria lui
în care îngropase cei opt ani de gulag.” (p.15) Personaj
„martor”, prin ochii Verei prinde treptat contur portretul
actantului central: „Vera îi dezmierda pãrul aspru ºi albit înainte
de vreme. Zâmbi ºi îþi spuse în sinea ei cã-l va alege încã vreme
de multe dimineþi pe bãrbatul acela lunatic ºi retras, care-ºi
pierduse toate iluziile dar ºtia sã priveascã în inima lucrurilor
ca nimeni altul.” (p.151) Tot Vera va avea un rol esenþial în
amnistierea lui Aljosha: cum gãseºte, printre documentele
primului soþ, foile cu numele deþinuþilor, marcheazã cu un x
numele lui Aljosha. „ªi atunci, având la îndemânã doar câteva
secunde, spaima-n suflet ºi un pix albastru, fãcu singurul lucru
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care încã-i mai stãtea în putinþã: un fals, un furt de clemenþã, o
gravã încãlcare a legii pe care n-avea sã o mãrturiseascã
niciodatã nimãnui: cruciuliþa în dreptul lui Alexei Alexeevich
Leonov” (p.152) Lirismul invadeazã pagina atunci când primplanul este dedicat personajului feminin: „Soarele împãrþea
camera în zone de luminã ºi umbrã ºi aerul pãrea fãcut din
figuri geometrice încastrate una într-alta.” (p.16) Portretul Verei
e fixat în imagini de o mare plasticitate, amintind de tabloul lui
Magritte, „Magia neagrã”, în care jumãtate din corpul femeii
reprezentate este cufundat într-un albastru celest ºi jumãtate
e pictat în portocaliu: „Capul Verei era învãluit într-un triunghi
de luminã care o împrejmuia ca o temniþã aurie, lãsându-i restul
corpului în umbrã.” (p.16). Poezia unor astfel de pasaje intrã în
sintonie cu fraze simple, perfecte pentru redarea sensibilitãþii
unui fost deþinut: „ªtia cã o va face fericitã în acea zi.” (p.16) O
astfel de transformare a taciturnului Aljosha va fi fost posibilã
numai graþie Verei. Textul trãieºte pentru a înregistra ostentaþia
intimitãþii, printr-o succesiune de plinuri ºi goluri ºi printr-un
amalgam de amintiri: „Trecutul sãu îl ajunsese din urmã în
podul propriei case, prin mâinile singurei femei pe care o iubea,
pe care o iubise vreodatã, ºi care nu se resemnase în faþa
tãcerii lui îndãrãtnice. Se aºeza pe paviment în faþa ei ºi dintr-o
datã se simþi copleºit de toatã oboseala, ºi durerea, ºi
singurãtatea, ºi deznãdejdea imprimate în acele obiecte. Dar în
acelaºi timp se înduioºa: pentru marea lui naivitate de a crede
cã e de ajuns sã refuzi amintirile ca sã le ºi ºtergi; pentru femeia
aceea care-l iubea atât de mult încât sã aibã curajul sã priveascã
în pãrþile cele mai întunecate ale vieþii ºi sufletului sãu.” (p.17)
Privirea se cerne din hiatusuri, izgonitã în singurãtatea multiplã,
ale cãrei obiecte sunt cât mai multe voci sau chipuri feminine.
Cunoaºtem, dacã ni se dezvãluie. Iar dezvãluirea înseamnã,
pânã la urmã, renunþare. Renunþarea la vãluri, la cuvinte ºi la
dialoguri pentru a favoriza „pacea” cu trecutul.

Memoria
În Tè al samovar, un roman care genereazã angoasã ºi
crispare dar care nu este tragic, se face apologia memoriei,
folosind în permanenþã de acea scriiturã poeticã cu care
autoarea ne-a rãsfãþat din primele pagini: „memoria este însã
singura ºansã pe care o avem de a lãsa lumina sã pãtrundã
acolo unde bezna ne-a însoþit atâta amar de vreme. Dacã nu
uitãm, daca nu ne-ascundem în spatele temerilor ºi ipocriziilor
noastre, poate cã într-o zi ne vom împãca cu trecutul nostru ºi
vom gãsi în sfârºit drumul spre casã.” (pp.170-171) De altfel,
Monica Joiþa, Director ad interim al Institutului Român de
Culturã ºi Cercetare Umanisticã din Veneþia, semnala în prefaþa
cãrþii: „Memoria suferinþei fizice, a umilirilor ºi a interdicþiilor
de orice fel, nu reuºeºte sã anuleze în niciunul dintre cei ºase
protagoniºti ai romanului lui Ingrid Coman spaþiul intimitãþii,
al libertãþii interioare, al experienþei proprii.” (p.9) Meditaþiile
asupra rolului Kathartic al memoriei se completeazã cu definiþii
privind timpul ºi sensul vieþii (p.83, p.151), visele (Serghei,
p.93), binele ºi rãul (p.98, p.101). Ambientat într-o lume a
abjecþiei ºi a mizeriei umane, în care moartea unui camarad nu
înseamnã durere ºi regret ci o porþie de mâncare în plus (p.25),
în care un om, precum gardianul Karpov, e vãzut drept „o
prelungire a braþului justiþiei carcerare” (p.27), romanul este ºi
o lecþie despre importanþa lucrurilor mãrunte: „Dar o floare de
cireº plutind în calda adiere a unui vânt de primãvarã poate sã
facã multe, chiar ºi sã dea un sens unei cutii prãfuite ºi uitate
printre alte cutii prãfuite ºi uitate.” (p.15) Cartea este înþesatã
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Kolyma – un topos al categoriilor negative
Dezumanizarea individului naºte sentimentul rãzbunãrii.
Într-o scenã de o cruzime ce aminteºte de romanele naturaliste,
Gulja ºi Aljosha îl cãsãpesc pe supraveghetorul lor, Karpov,
rãzbunând astfel uciderea lui Serghei: „Îl prinserã de umeri ºi îl
izbirã cu capul de un zid cu toatã forþa de care mai erau in stare.
Apoi îl târârã de-a lungul tunelului pânã la poarta iadului”.
(p.100) Scenelor încãrcate de dramatism li se adaugã pasajele
nude, la liziera cu proza eroticã, sugestie a decadenþei morale
într-o astfel lume. (p.74) Identificãm ºi un alt merit al operei:
explicã cu probitatea unui dicþionar termeni care compun
limbajul marxist-leninist: kolchoz, prietenii/duºmanii poporului
(p.27), elementul de încredere etc.: „«duºman al poporului»,
apelativ care însoþea dosarul fiecãruia, ºi care pentru prima
oarã cãpãta un înþeles diferit, conºtienþi cã în fond cuvintele
nu poartã în ele nici bune nici rele, ci depind de sensul care li
se dã, precum timonele bãrcilor cu pânze. ªi în seara aceea
realizau cã însemna exact ce deveniserã: adicã nimic, fiinþe
împuþinate de foame, uitate de lume, strãini pânã ºi de ei înºiºi.”
(p.41) Ororile sunt denunþate prin metafore sugestive
(„muºcãtura Nordului”, p. 35, „uriaºul pântec alb al stepei”,
p124). Propoziþii în culori tari servesc scrutãrii forului interior
al actanþilor: „Nici mãcar Dumnezeu nu l-ar fi putut salva.”
(p.29) sau „Era de-ajuns sã-ºi aºtepte rãbdãtori rândul ºi fiecare
dintre ei avea sã-ºi primeascã porþia de istorie deja scrisã”
(p.41). Tabloul dictaturii comuniste este descris ºi indirect,
prin clasica „metodã a strãinului”. „Strãinul” aici e ziaristul
italian Guglielmo Contini, alintat Gulja de cãtre Aljosha: „ Am
imortalizat marile opere de construcþie, paradele de militari,
muncitori, studenþi, pânã ºi Pionieri prichindei care se
împiedicau în ºorþuleþe; ºiroaie umane înghesuite în culorile
omogene ale uniformelor; oameni care ofereau reflectoarelor
zâmbete mulþumite ºi încrezãtoare “ (p.61) Nu lipseºte nici
contribuþia naratorului omniscient: „aveau curent electric doar
douã ore seara ºi mai era mult pânã atunci.”(p.75)
Comunismul este abjecþie, presiune ºi realitate deformatã
dar ºi nonsens, suspectare ºi trãdare: „Deseori se trezea cu
câte o delaþiune proaspãtã împotriva lui, semnatã de vreun
camarad obligat sã o facã ca sã-ºi salveze pielea” (p.105). Ingrid
Coman oferã cea mai plasticã definiþie din literatura italianã
despre condiþia umanã în timpul regimului comunist: „Pãreau
izbiþi de conºtiinþa colectivã a ceea ce erau: fiinþe rãtãcite,
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singuratice ºi neputincioase în uriaºa tocãtoare a unui
mecanism întortocheat, funest ºi de neînþeles. Suflete care
încet încet se atrofiau ºi piereau, în timp ce trupurile lor se
încãpãþânau sã rãmânã în picioare, asemenea zidurilor de
biserici abandonate, ridicate întru slava unui Dumnezeu uitat.”
(p.37) În acest micro-univers degradat numele nu mai
semnificã o „identitate absolutã” (Jacques Derrida – Despre
ospitalitate), ci o non-identitate: „Fiecare nume însemna un
om plecat, o viaþã distrusã, un tren cãtre nord ºi o familie
rãmasã în oraº. Fiecãrui rând din acel registru îi corespundea o
mamã, o soþie, o sorã care-l aºtepta. ªi fiecare prenume din
acea rentabilã listã contribuise, împotriva voinþei sale, la
alimentarea orfelinatelor oraºului.” (p.152) Ultima formã a
destrãmãrii individului este „un praf des de uitare cãzut peste
numele sãu” (p.163). E celãlalt cel care atribuie o identitate
aproapelui; Aljosha schimbã numele jurnalistului italian din
Guglielmo în Gulja: „Îþi voi spune Gulja, decretã Aljosha.
Proaspãtul botezat încuviinþã, fãrã sã protesteze.” (p.35) Eroii
lui Ingrid Coman sunt purtãtorii unor adevãruri dureroase care
ne vizeazã pe noi toþi: „De-ai ºti tu cât e de uºor sã manipulezi
speranþele oamenilor, Alja! ªi ºtii de ce? Fiindcã în realitate
convingerile noastre sunt toate aºa de ºubrede.” (p.82)
Constrângerile, munca forþatã ºi interdicþiile de orice naturã
împing la autoizolare ºi deznãdejde: „Cât despre el (Aljoshan.n.), ºtirile acelea nu-l priveau. Putea sã izbucneascã chiar ºi
un rãzboi mondial, acolo afarã, putea sã disparã pãmântul,
spulberat de conflicte ºi catastrofe naturale, el nu voia sã afle.
Se baricadase într-o lume doar a lui, în care dincolo de sârma
ghimpatã a lagãrului existau doar nesfârºite spaþii albe, o hartã
necunoscutã, pe care fiecare continent fusese ºters cu grijã de
dorinþa lui de a uita.” (p.105) Într-o asemenea stare de degradare fizicã ºi sufleteascã corpul este vãzut ca ultim habitat:
„Avea sa se retragã din ce în ce mai mult, pânã când i-ar fi fost
de ajuns doar propriul lui corp în care sã locuiascã, ca un ultim
pãmânt, ultima naþiune, ultima casã care-i mai era îngãduitã.”
(p.105).

Darul
În acest gulag lugubru ºi absurd schimbul de mici cadouri
devine un mijloc de salvare temporarã. Darul, o spusese ºi
Marcel Mauss în Eseu despre dar (1924)3, e un fenomen complex, o prestaþie completã, o formã primarã de exteriorizare, cu
forme care variazã în funcþie de situaþie. În Tè al samovar, darul
este un mijloc de socializare. Locuitorii barãcii nr.37 din gulagul Kolyma îºi „dãruiesc” orice: þigãri, paginile unei cãrþi pentru
a fi transformate în cãrþi de joc, colþul de pâine. Sculptorul
Volodja îi oferã lui Gulja o pipã lucrata pe loc, dar refuzã „plata
anticipatã” (p.70), perechea de mãnuºi: „Pãstreazã-le, îi ºopti,
vei avea nevoie de ele!” (ibidem) Tot ziaristului italian Aljosha îi
va dona raþia lui de pâine, gest pentru care nu doreste sa i se
mulþumeascã. „Sã nu ºtie stânga ce face dreapta”, spune
preceptul evanghelic. Darul secret, cadoul fãcut pe ascuns
este, în fond, darul perfect, acel dar originar, izvor al nevoii
noastre primare de a dãrui cãci dãruind se construiesc ºi se
solidificã relaþii umane, se protejeazã, se reparã. În aceastã
lume a lagãrelor, în care þi se ia totul fãrã sã þi se ofere nimic în
schimb 4, amintirile, simbolul trecutului, visele, marcã a
viitorului, sentimentele – expresia abstractã a prezentului, se
oferã în dar pânã ºi viaþa. Pianistul Stepan, ºtiindu-se bolnav,
ºi, mai ales, înþelegând cã pentru italianul Gulja – care apãrea
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de mituri (mitul lui Faust, p.130) ºi simboluri, unele toposuri
recurente: darul, mirosul de lãcrãmioarã (p. 140, 150), pata, ca
însemnare, ca stigmat (stygma) pe care orice ex-deþinut îl duce
cu sine în timp (p.94, p.130, p.162), sugestie a consecinþelor
pe care timpul petrecut în alienantele lagãre de concentrare le
lasã în plan fizic ºi psihic. „Fluturele” care a fãcut carierã în
trilogia lui Cãrtãrescu, Orbitor, apare ºi aici ca metaforã a
destinului uman: „Mintea ta e paralizatã de fricã, ca o pasãre
într-o colivie prea micã. Ceva în plãmânii tãi se zbate sã iasã,
mii de fluturi îþi tremurã în piept, ºi nu mai poþi sã respiri.”
(p.85) Foarte interesantã este utilizarea persoanei a doua;
lectorul devine participant activ la drama protagoniºtilor. Pentru
unii dintre ei gulag-ul e o a doua casã. Vorbind despre
Semjonov, naratorul omniscient noteazã: „Trecuse de la un
exil la altul, de la un gulag la altul, ºtergându-ºi din minte viaþa
dinainte atât de bine încât acum s-ar fi simþit acasã în orice
lagãr din lume.” (p.40)
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drept mort în documentele oficiale – era unica modali tate de a
lasa gulag-ul, îi dãruieºte lui actele de eliberare: „Uitã-te la
mâinile mele. Au luat forma târnãcopului, par niºte ghiare de
pasãre. N-ar mai fi în stare sã cânte la pian. Nu în viaþa
asta…Blestemata lor graþiere a venit prea târziu pentru mine.
(…) Ia actele mele. Dacã îþi tai pãrul, s-a fãcut. De alftel, ne
asemãnãm cu toþii aici, dupã o vreme.” (pp. 141-142) Dar gulagul este mediul propice naturii ambivalente a darului; la Kolyma,
am vãzut, se dãruieºte gratuit, neinteresat (e darul altruist
altruist) dar
existã ºi un dar impus (de fricã sau de condiþiile vitrege de
trai). Cu un dar celãlalt (panici, interogatori) poate fi cumpãrat:
din pachetul primit de acasã, prizonierii trebuie sã lase ceva
supraveghetorilor (p.126); Ivan, care furase marchorka (un tip
de tutun) ºi ºosetele de lânã ale unui întemniþat, imediat ce
acesta decedase, ameninþat de Aljosha cu pâra, divide
achiziþiile. În gara din Moscova, rãpus de foame, o ameninþã
pe vânzãtoarea de la brutãrie atunci când i se rãspunde cã fãrã
cartelã nu-i poate vinde pâine, fãrã sã vrea cu adevãrat sã-i
facã vreun rãu ºi reuºind doar sã-i stârneascã mila atunci când
aceasta aflã de unde vine.
Cartea lui Ingrid Coman restituie ºi altceva darului, acea
inocenþã pierdutã. Pe trenul de întoarcere de la Kolyma, in
drumul spre casã, o mamã dãruieºte „o bucatã de mãmãligã
rece ºi douã de brânzã” (p.143) deþinuþilor amnistiaþi care-i
þinuserã în braþe pe doi din cei patru fii pentru a-i apãra de frig.
Camarazii din baraca 37 dãruiesc ºi ei câte ceva primului graþiat,
Semjonov: „toþi se întreceau sã-i dea în dar câte ceva: care o
pipã consumatã, care o bucatã de pâine, un biscuit, o þigarã ”
(p.124). Lucrurile oferite nu sunt niciodatã desprinse complet
de donatorul lor. Darul duce cu sine ceva din cel care-l face.
Acesta e unicul profit (unica recompensã) de pe urma darului
în cartea lui Ingrid Coman ºi despre care Stepan îi vorbeºte
explicit lui Gulja: „Vei auzi din nou muzica mea. Sunt sigur de
asta.” (p. 142). Gestul pianistului echivaleazã cu darul de sine
iar scena din capitolul XLI, în care acordurile lui Stepan rãsunã
în urechile lui Gulja, conferã un sens deciziei sale de a lãsa
altuia dreptul sãu la libertate.

Poezia prozei
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Asistãm cu Ingrid Coman la o scriiturã încântãtoare ºi intimã
în acelaºi timp, în care inserþiilor lirice ºi comparaþiilor li se
rezervã o amplã partiturã: „asemenea unei datorii veºnic
neplãtite” (p.24), „Pe câtã vreme în desenul lui Gulja lagãrul
pãrea un arc deschis spre cer, precum aripile unei pãsãri uriaºe
îngheþate în zbor” (p.88), „încet, încet, scrisorile ei se îmbinau
cu obiectele timpului pe care-l povesteau, firesc, de parcã
fiecare cuvânt, fiecare amintire îºi ºtiau deja de mult locul în
istorie” (p.42). Rafinamentul cu care este descrisã sculptura
cumpãratã pe nimic de Vera aminteºte de analizele de opere
plastice ale lui Alexandru Odobescu în Pseudokinegheticos
(p.71). Elementele biografice ºi ficþiunea se împletesc în
cãutarea spasmodicã a propriului trecut: „În oraº lipsesc
lucrurile esenþiale; pânã ºi pâinea a fost raþionalizatã: þi se cuvin
doar 500 grame pe zi, ºi chiar ºi aºa nu ajunge. ” (p.50) Frazele
care închid în ele realitatea dramaticã a lagãrului rus abundã în
roman: “În lagãr zilele se scurgeau cu monotonia unei benzi
desenate care se repeta la nesfârºit, ca dintr-o neglijenþã a
ilustratorului: deºteptarea, munca, o ranã la încheietura mâinii,
degerãturile de la picioare care nu-i dãdeau pace, ºapca de
cârpit, douã þigãri în plus, un prieten în minus...” (p.19) sau
„Pânã ºi complicatul sistem de conjugare a verbelor, de care
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limba rusã era aºa de mândrã, se redusese la minim. Timpurile
trecute dispãruserã odatã cu amintirile. Viitorul devenise inutil,
dat fiind cã nimeni, în lagãr, nu s-ar fi încumetat sã facã planuri
care sã meargã mai departe de ziua urmãtoare.” (p.33) Câteva
pagini mai încolo, alte detalii se adaugã tabloului sumbru al
detenþiei: „Trâind la Kolyma era ca ºi cum ai trãi într-o imensã
încãpere insonorizatã, unde stepa îngheþatã avea rolul de
perete izolant ºi zgomotele lumii din afarã ajungeau deformate,
falsate, ºi uneori se pierdeau cu totul” (p.104).
Metafora corpului e recurentã în roman: „Abia întors de la
Kolyma, Aljosha pãrea un puºtan stângaci, îmbãtrânit dupã
legile unui univers necunoscut, care îþi încreþeºte pielea ºi îþi
goleºte formele corpului, lãsându-þi în suflet nedumerirea ºi
temerile unui adolescent .” (p.14) Jocul interior-exterior,
dihotomia eur pur, interior / eul exterior sunt definitorii pentru
un erou introspectiv ca Aljosha: „ªtia cã mai devreme sau mai
târziu îi va tãia calea, ieºit din cine ºtie ce colþ întunecat al
strãzii sau al minþii sale (…) În ziua aceea avea sã-ºi dea seama
cã uitarea e o prietenã înºelãtoare care te pãrãseºte când teaºtepþi mai puþin.” (p.17) ori „În fond, nu eram indispensabil,
îþi spui, ºi-þi dai seama cã ce doare mai mult nu-i atât sã fii
înãuntru, închis pe un termen veºnic reînnoit de acuzaþiile care
te vor surprinde de fiecare datã ºi pe care totuºi vei continua
sã le semnezi, ci sã fii în afarã; în afara acelei lumi care te-a
plãsmuit dupã chipul ºi asemãnarea ei, Dumnezeul tãu cel de
toate zilele, fãcut din certitudini mãrunte ºi vise mãreþe, care
te-a expulzat ca pe un corp strãin.” (p.38) Drumul cãtre sine al
eroului central este transpus într-un limbaj de o nespusã
frumuseþe, vocabulele ºi tropii par cãutaþi, iar rezultatul este
un text încãrcat de poezie care solicitã o lecturã participativã.
Cartea ascunde ºi o expresivitate involuntarã (E. Negrici). Atunci
când te aºtepþi mai puþin, te pomeneºti în faþa unor pasaje
încurajante. Astfel de sintagme cad ca o dulce cortinã,
liniºtitoare, peste suferinþe de neconceput: „ Pânã la urmã, un
surogat de rai e oricum mai bun decât iadul.” (p.110)
Un astfel de produs literar de prim calibru putea sã ofere în
italianã numai un scriitor din afarã, cãruia limba lui Dante nu-i
este limbã maternã. Aºteptãm cu nerãbdare o editurã care sã
ofere publicului român varianta în limba românã a acestui roman despre lupta omului cu propriile limite, despre sacrificiu
ºi supravieþuire, o carte care readuce în prim plan suferinþele
îndurate sub comunism.
Cu plecarea lui Ingrid Coman din România, þara noastrã a
pierdut un scriitor de prim calibru, sau, mai bine zis, a câºtigat
unul!
Note:
1

SAMOV
AR ~e n. 1) Vas de metal, prevãzut cu un încãlzitor, în
SAMOVAR
care se fierbe apa pentru ceai. 2) Conþinutul unui asemenea vas. /<rus.
samovarSursã : NODEX (352201) - siveco
2
analepsa = rememorarea accidentalã a unui eveniment anterior
faþã de povestirea iniþialã
3
M. Mauss, «Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans
les sociétés archaiques» (1923-24), in Id. Sociologie et anthropologie,
PUF, Paris, nuova ed. 1985, pp. 145-279 (trad. it. «Saggio sul dono.
Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche», in C. Lévi-Strauss
(a cura), Teoria generale della magia e altri saggi, ed. Einaudi, Torino,
1965), p.183
4
O spune ºi Aljosha în p.127: „La naiba cu amintirile, Gulja (...)
sunt cei mai rãi duºmani. La naiba cu visele. Nu-i adevãrat cã te þin în
viaþã. Îþi dau doar mãsura neputinþei tale.(...) La naiba cu
sentimentele.(...) Dupã o vreme pânã ºi sentimentele se rarefiazã, precum
aerul stepei.”
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turceºti, româneºti. Din pricina pasajelor de explicaþii savante
pe care ni le oferã Dracula, el ni se pare un personaj-narator
necreditabil, chiar o fantomã în devenire (pentru cã îºi pierde
la un moment dat umbra ºi se crede geniu precum cãlugãrul
Dan din Sãrmanul Dionis). Fantomã demonizatã, fostul voievod
din neamul Basarabilor relateazã cu un sadism feroce adevãrul
despre primele sale aventuri erotice : când o muºcã de sân pe
frumoasa lui mamã, principesa din Târgoviºte, sau istoria cu
fiica boierului de încredere Bulea, când îºi pierduse cumpãtul
vãzând-o cum pierdea atât de mult sânge, fiind fecioarã. Pe o
altã frumoasã româncã o tranºase ca la abator, pentru a avea o
satisfacþie mai mare, iar ideea tragerii în þeapã a celor pe care-i
condamna i-a venit de la vârsta majoratului, când Radu cel
Frumos, fratele sãu, a fost violat de cãtre ºeful gãrzilor
sultanului. Aceste explicaþii de naturã psihanaliticã, pe care le
relateazã memorialistic Dracula, n-au nicio bazã documentarã,
ci sunt purã ficþiune. Ipoteza lansatã de cãtre autorul romanului
ar fi cã Vlad Þepeº, ca ºi Radu cel Frumos, au fost maltrataþi ca
ostatici creºtini, pe când erau douã beizadele la Istanbul.
Întemniþatul Dracula îºi reaminteºte din adolescenþã de marea
sa atracþie faþã de trupul aproape feminin de perfect al fratelui
sãu, pe care l-a râvnit ºeful gãrzilor sultanului. De aceea se
rãzbunase pe înjosirea fratelui sãu sodomizat, trupul lui nefiind
încã pângãrit de nimeni la curtea sultanului : i-ar fi retezat
acestui militar turc pedofil cu un stilet organele sexuale. Forþat
de vizir, le mâncase apoi prãjite (fãrã sã ºtie atunci, informaþia
venind dupã aceea). Beizadeaua Vlad s-ar fi excitat trupeºte de
atunci doar la repetarea actului sãu de a mãcelãri în public sau
pe ascuns pe cei consideraþi vinovaþi. Nu-i va displace sã facã
dragoste cu femeile, sã vadã curgând sângele virginal ; în caz
cã ele nu erau fecioare, pedeapsa gãsitã de tânãrul prinþ valah
o constituia tãierea pântecelui.
Autorul Jurnalului sãu pretinde a avea tot dreptul sã se
instaleze textualizant, neimitându-i pe prozatorii postmoderniºti, în mintea prea diabolizatã a personajului Vlad Þepeº,
pentru cã « statutul sãu natural este de erou din afara zidurilor
(l’eroe fuori le mura), ºi de aceea va acþiona violent ca sã spargã
aceastã limitare ». Aºadar, autorul de facto al remitizãrii vieþii
lui Dracula (un Vlad Þepeº legendar), Marin Mincu, prin scriitura
sa, se doreºte a fi el însuºi «rescrierea», textualizarea ficþiunii
sale. Acest lucru îi reuºeºete deplin ºi, de aceea, romanul scris
din perspectiva naratorului actual (din introducerea «Aþi ghicit,
iar e vorba de un manuscris […] »), substituie un ipotetic ºi
neplauzibil jurnal al voievodului. Autorul îl vrea reinventat, însã
nu doar ca simplã fabulaþie a mãrturiilor scrise pe care le-ar fi
lãsat Vlad Þepeº la Viségrad. Degeaba ne-am preface
nemulþumiþi cã nu avem de-a face cu un jurnal medieval
autentic. Orice istoric român devine interesat de psihologia
acelui protagonist prin excelenþã al cruciadei antiotomane.
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În toamna anului 2008 Jurnalul lui Dracula al lui Marin
Mincu a fost pus în scenã la Satu Mare de cãtre cunoscutul
regizor Alexander Hauswater, cel care în 2004 repurta marele
succes naþional cu piesa Don Juan & Faust.
În romanul fantastic al lui Marin Mincu Jurnalul lui Dracula
fostul domnitor valah îºi creeazã propriul mit; pretinde cã
alcãtuieºte cu sângele sãu un document memorialistic. Viitorul
Dracula se crede aici un justiþiar daos (lup dacic). Închis la
Viségrad de cãtre Matei Corvin, Vlad Þepeº îºi trãieºte fizic
penitenþa, dar spiritual se simte liber, influenþând prin scris
lumea. El îºi exerseazã dezintegrarea sa ca om, devenind un
ºaman (”volhv”, sau „vâlhovnic” – cum scria Dosoftei în Viaþa
ºi petreacerea svinþilor – preot sau vrãjitor zamolxian dupã
dicþionarul lui V. Kernbach) ; aºa ne apare Þepeº în viziunea
autorului acestui roman : om complet din punctul de vedere al
unei gnoze personale, o personalitate istoricã a poporului
român, el vrând sã instaureze în lume legea fricii ºi a dreptãþii.
El are preocupãrile unui om de ºtiinþã, fiind membru de frunte
al confreriei roza-crucienilor. Însuºi princepele valah închis la
Viségrad, urându-l pe vãrul Matei Corvin este totuºi îndrãgostit
de Elisabetha Bathory, care-l viziteazã în temniþã. Participarea
principelui-sacerdot zalmoxian, ”volhv”, la viitoarele cruciade
nu trebuie sã fie pusã în discuþie din punct de vedere strict
istoric. Þine de fantasticul romanului gotic, legendare fiind ºi
întâlnirile, amiciþiile sale cu Lorenzzo de Medici, papa Pius al
II-lea (în textul scrisorilor cu apelativul amical Piccolomini),
Maximo Ficino sau Nicolaus Cusanus.
Aceastã carte a fost bine primitã de cãtre criticii noºtri încã
din 2004, pentru cã ea redimensioneazã filosofic legenda lui
Dracula. Dar nu este, cum ar vrea istoricii, o biografie realistã,
istoricã. Ea propune un prototip mai întunecat al princepelui
Dracula, chiar prin gândurile lui demonice. Îl atrage ca un magnet bezna totalã, vidul, încremenirea, aspirând la forþele
subpãmântene. Doreºte mult sã-ºi mediatizeze singur mitul,
provocând astfel terorizarea întregii Europei pe cale oralã dar
ºi scrisã, dinspre o lume ºi mentalitate încã bizantinã, sperând
în reînvierea vechii civilizaþii a tracilor – strãmoºi ai lui Aeneas
ºi ai latinilor, cum filosofeazã. Dracula se vede ºi dupã moarte
ca pe un adevãrat cutremur în conºtiinþele tuturor ; vrea cu
orice preþ, riscând o damnare veºnicã, lucifericã sã trezeascã
spiritul de luptã sacrificial al dacilor în români. Sapã o galerie
kilometricã pânã la Dunãre, cum chiar fãcuse cu adevãrat pe
sub lacul Snagov, însã acum nu ca sã evadeze, ci pentru a fi
dus de viu de valuri într-o moarte provizorie, de vampir. Se
luptã pânã în clipa marii contopiri cu bãtrânul fluviu sã supravieþuiascã. Este renegat ºi temut de cãtre conducãtorii statelor
vecine sau occidentale. Descoperã leacul (pharmakon-ul
scrisului) de a acþiona ºi oral în lumea creºtinãtãþii sau în cea a
musulmanilor, inventându-ºi legendele ruseºti, nemþeºti,
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Jurnalul nici n-a existat…, legendele spunând cã voievodul navea voie sã scrie chiar nimic în Ungaria, ca sã nu se dezvãluie
trãdarea pactului antiotoman de cãtre verii sãi Matei Corvin,
ªtefan cel Mare, secondaþi de fratele sãu, Radu cel Frumos,
fidel sultanului.
Subiectul dramatic al lui Marin Mincu despre izolarea
subpãmânteanã ºi dezumanizarea lui Þepeº este legatã de
iniþierea zeului suprem al dacilor, Zamolxe, despre care ne
relateazã Herodot (Historii, IV, 95). Dacã omul Zamolxe a fost
zeificat când venise al patrulea an al descinderii sale ad inferos,
atunci Vlad Þepeº, prin cei doisprezece ani de supliciu, nu s-a
schimbat radical, rezistând încrâncenat numai ca sã dovedeascã
lumii cine fusese adevãratul cruciat în Orient, învingãtorul lui
Mahomed al II-lea. Planul sãu, dupã eliberarea din temniþã ºi
resuirea pe tron în 1476, era ca românii sã facã o politicã
neinfluenþatã de Regatul maghiar ºi astfel sã-i alunge pe turci
din Europa. Marin Mincu redã tipologia de om revoltat a lui
Vlad Þepeº prin discursul autoreflexiv la persoana I, prin
analepse frecvente ºi inserarea unor documente autentice din
cancelariile vremii.
Personalitatea lui Vlad Þepeº, înainte de scrierea romanului
Jurnalul lui Dracula era deja textalizantã, datoritã faptului
inuman cã princepele fusese pedepsit de o istorie medievalã
crudã. Þepeº Vodã, fiul domnitorului Vlad Dracul ce avea
Ordinul Dragonului primit din partea împãratului, a meditat
paisprezece ani, pânã în anul reurcãrii sale pe tronul Þãrii
Româneºti în 1476, la nedreptãþile ce i se fãcuserã dupã ce
declanºase groaza în Europa ºi la Instanbul prin neaºteptatul
ºi valpurgicul atac de noapte asupra invadatorilor otomani.
Omorârea sa, când îºi reîncepuse domnia ºi voia sã declanºeze
din ordinul papei o nouã cruciadã, reprezintã un hybris peste
hybris sãvârºit de cãtre creºtinii înþeleºi cu sultanul. Tãierea ºi
înfigerea pe pari a capetelor se textualizeazã, devine reper moral
universal, prin atrocitatea durerii insuportabile, a tragerii prin
þeapã a duºmanilor þãrii. Aceºtia ar fi transformat într-o
provincie de imperiu toatã Muntenia ºi Oltenia. Marin Mincu
discutã pe larg despre refugierea lui Vlad Þepeº în Sighiºoara
sau la Braºov ca despre o anticipare a destinului sãu ºi a
damnãrii simili-luciferice. Dupã moartea sa va apare vidul de
autoritate monarhicã în Þara Româneascã, de care profitã vãrul
ªtefan cel Mare, uzurpând deseori tronul valah ºi
cãsãtorindu-se cu ostatica Maria Voichiþa. Excesul violenþei
lui Vlad Dracula, consemnat de cãtre Marin Mincu în Jurnalul
acestuia n-avea alt scop decât sã lanseze o monarhie
absolutistã, dar prima consecinþã a domniei sale au fost
câºtigarea autonomiei faþã de Înalta Poartã, netransformarea
din 1462 a Þãrilor Române în paºalâc. Ceilalþi Basarabi vor
resimþi vidul de putere politicã în Muntenia. Vlad Þepeº a fost
nepotul lui Mircea, un veritabil Basarab, ºi ca ultim mare dinast
a intrat în memoria muntenilor, oltenilor ºi chiar a dobrogenilor
sub un supranume, Dracula, fiindcã ºi celãlalt nume legendar,
al lui Negru Vodã are cam aceleaºi conotaþii pozitive ºi negative.
Se poate ca miturile Dracula ºi Negru Vodã sã constituie
cele douã feþe ale aceleeaºi pagini de fondare sau de refacere
medievalã a Þãrii Româneºti. Negru Vodã poate fi oricare dintre
Basarabi. Daimonul rezistenþei statale trebuia sã existe în inima
fiecãrui domn, pânã la Neagoe Basarab. Ctitoria lui Vlad Þepeº
de la Snagov, unde se gãseºte mormântul sãu gol, este ºi ea
un monument arhitectonic de talia mãnãstirii Curtea-de-Argeº,
iar faptul cã legenda ºi balada vorbesc de fapt despre zidirea
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unei biserici mult anterioare domniei lui Neagoe Basarab nu ne
opreºte sã datãm aceste creaþii folclorice în cea de-a doua
jumãtate a secolului al XV-lea. De ce oare monarhul Negru
Vodã se comportã faþã de meºteri ºi în mijlocul norodului sãu
atât de drãculesc? Legenda clãdirii impozante pe care o fac
prin jertfire meºterii conduºi de cãtre Manole nu este oare ºi
cea a Snagovului, aproape de cursul inferior al apei curgãtoare
Argeº, pe «verde prundiº»? Surparea zidurilor ºi restaurarea
lor neîncetatã pânã în prezent se datora nerespectãrii normelor
de alegere a pãmântului trainic. Singurul lãcaº monastic medieval clãdit «pe Argeº în jos», prin tehnici performante de
consolidare a temeliei a fost ansamblul fortificat al Snagovului,
iar cel care a iniþiat mutarea cetãþii de scaun la Bucureºti ºi a
avut curajul de a clãdi pe nisip propria sa necropolã nu-i nimeni
altul decât Vlad Þepeº. Un alt ansamblu arhitectonic din centrul
Bucureºtiului, Curtea Veche, precum ºi alte biserici vechi
(precum cea legendarã a ciobanului Bucur) au un stil de
construcþie asemãnãtor. Snagovul a fost construit încã de la
început de cãtre Vlad Dracula spre a fi ca o cetate înconjuratã
de apã, mãnãstire-necropolã, dar ºi închisoare pentru marii
trãdãtori. Meºterul anonim care le-a dat viaþã, prototipul real al
lui Manole, a aspirat la rangul boieresc fãgãduit de Vlad Þepeº
dacã reuºea sã înalþe Snagovul. Acesta fusese proiectat iniþial
cu ziduri enorme, ca un sanctuar zalmoxian. Atacarea de pe
malurile lacul Snagov era mai uºor de stãvilit prin armele de
foc, pãcura aprinsã pe valuri ºi arbaletele cu care ar fi rãspuns
Vlad Þepeº dacã s-ar fi aflat aici încercuit. Strategii armatei
turceºti nu aveau informaþii în Valahia decât despre tactica
unei cuceriri prin asalt cu maºini de rãzboi a unei cetãþi montane, cea a Poenarilor, despre care se ºtie cã a fost construitã
pe timpul lui Þepeº prin sângele boierilor trãdãtori. Aºadar
istoria ar trebui sã consemneze în paginile ei talentul înnãscut
al lui Þepeº Vodã de a fi cel mai mare strateg militar înainte de
Mihai Viteazul. Vlad a ales sã se confrunte cu armata otomanã
tot pe Argeº în jos (ca la Neajlov) spre a conduce operaþiunea
de apãrare a þãrii dintr-un loc sigur, cu un tunel de aprovizionare
pe sub lac, în cazul ocupãrii þãrii de cãtre turci. Neºtiindu-se
localiza precis lupta numitã ”atacul de noapte” din 1462,
presupunem cã s-a petrecut chiar prin asaltul asupra insulei
Snagov, unde rezista de mai multe zile o parte a armatei lui Vlad
Þepeº. Cavaleria muntenilor a atacat din mai multe flancuri
oastea lui Mahomed al II-lea Cuceritorul, urcatã ºi-n
ambarcaþiuni ca sã debarce pe insula-cetate. Focul nimicitor
despre care vorbesc documentele vremii este posibil sã fi fost
declanºat prin incendierea pãcurii pe valurile din apropierea
Snagovului. Bãrci sau corãbii iuþi ar fi putut sã aparã din
întuneric ºi sã înfrunte flota otomanã atacatã mai mult dinspre
uscat, sau din fortãreaþa Snagov. Astfel, domnitorul român ar
putea fi considerat autorul unei duble bãtãlii, navale ºi terestre.
Nu numai poporul nostru l-ar fi supranumit pe Þepeº Vodã
ºi Negru Vodã. Turcii au ºtiut de fricã primilor voievozi din
neamul Basarabilor, mai ales de frica Drãculeºtilor, de unde ºi
toponimele munteneºti sau dobrogene cu prefixoidul „cara-”.
Neformând un neam prea superstiþios, ci unul care a respins
cu tãrie ereziile sau comunitãþile schismatice de la Sudul Dunãrii
– arianã, pneumatomahicã, monofizitã, bogumilicã – românii
au fost singurii europeni care împiedicau Islamul sã nu devinã,
imediat dupã cãderea Constantinopolului (1456), viitoarea
culturã ºi civilizaþie a Europei Centrale sau de Est, precum ºi
religia oficialã în locul creºtinismului. Supuºii lui Þepeº au
simþit câtã nobleþe avea actul rezistenþei armate ºi de aceea
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chiar ºi femeile din Oltenia au putut sã ia armele în mâini pentru
a împiedica aici fondarea paºalâcului otoman – cum aflãm din
Rãceala ºi A treia þeapã de Marin Sorescu. Primii care l-au
considerat pe domnitorul Vlad Þepeº drept întruparea
necuratului (un Negru Vodã pe pãmânt) au fost sultanul ºi
uriaºa sa oaste adusã peste Dunãre. Aºa se poate explica
renumele lui Vlad Dracul, sau al fiului sãu Þepeº turcohtonul,
supranumit ºi Vlad cel Negru, Negru Vodã. Tocmai bãnãþenii,
precum ºi strãmoºii dobrogenilor, ai aromânilor – începând
din secolele al XV-lea ºi al XVI-lea, au lansat toponimia
Caransebeº, Cernavodã, Negru Vodã, Caraorman, spre a aduce
aminte de marele voievod ce s-a opus extinderii Imperiului
otoman. Pentru cã mitul lui Negru Vodã este cel al supravieþuirii
din cenuºã, ca un Bizanþ dupã Bizanþ, a creºtinãtãþii din SudEstul Europei. Faptul cã variantele baladei Meºterul Manole
existã ºi la sârbi demonstreazã cã cele douã campanii de
rãzbunare militarã pe turci, iniþiate de Iancu de Hunedoara, iar
apoi de Vlad-Þepeº în Balcani au impulsinat spiritul de luptã ºi
de continuitate al creºtinilor din paºalâcurile turceºti de la Sudul
Dunãrii. Cetatea domneascã se construieºte lângã ctitoria
monahalã în statul aproape teocratic din Evul Mediu, stat
imaginat prin abstractizare de cãtre autorii anonimi ai baladei.
Sã fi fost oare soþiile unor meºteri zidari uciºi de Vlad Þepeº
acei primi rapsozi, creatorii de bocete, doine, balade?!
Nu existã nici mãcar în folclor informaþii despre descinderea
lui Negru Vodã din Þara Loviºtei, un þinut format din câteva
zeci de sate de la poala sudicã a Munþilor Fãgãraº, iar de peste
culmile lor ar fi fost absurd ca primul voievod muntean sã
descalece «pe Argeº în jos» înainte de a-ºi fonda cetatea de
scaun ºi de a cuceri un teritoriu imens, de la Drobeta pânã la
Mare. Singura soluþie a localizãrii paradigmatice a construirii
marii mãnãstiri fortificate de pe râul Argeº este presupunerea

toposului mitic-baladesc chiar pe Argeºul de Jos, «pe un mal
frumos», insula Snagov. Balada mãnãstirii care se surpa ºi
legenda domnilor supranumiþi Negru Vodã provin din
frecventele ceremoniale ºi litanii, extinse liric ºi dramatic dupã
înmormântarea eroilor valahi cãzuþi pe câmpurile de luptã din
Balcani, Þara Româneascã ºi Moldova, în deceniile care au
urmat cuceririi Constantinopolelui ºi Belgradului de cãtre turci
ºi pierderii treptate de autoritate statalã a valahilor în faþa
Imperiului otoman.
***
Atât Zogru de Doina Ruºti, cât ºi Jurnalul lui Dracula de
Marin Mincu ne intrigã la modul euristic prin cele douã strategii
narative ale potenþãrii enigmei prin câte un mit fondator. Dacã
în cartea Doinei Ruºti oltenescul duh Zogru (melancolia
atavicã) este simplu pretext (artificiu epic) al reconstituirii
genealogiei unor familii bucureºtene de la sfârºitul epocii
fanariote ºi din timpurile noastre, în romanul despre Vlad Þepeº
al lui Marin Mincu este vorba despre psihologia învingãtorului,
despre tenacitatea ºi superioritatea gândirii unui monarh
renascentist. Cele douã romane despre Dracula în care strigoii,
pricolicii ºi vâlvele intrã ºi ies oricând prin trupurile ºi minþile
personajelor umane – cazurile elocvente fiind Vlad Þepeº,
Elisabetha Bathory, Ianache Vãcãrescu, Alecu Moruzi ºi Giulia
– au ceva umoristic ºi totodatã un plus de tragism. Cu mare
discreþie, însã de-a dreptul memorabil, Marin Mincu ºi Doina
Ruºti se implicã dinamic ori îºi autolivreazã eul naratorial în
mijlocul evenimentelor epice, pentru care documentarea este
pe alocuri ºtiinþificã. Jurnalul lui Dracula, precum ºi Zogru nu
sunt romane istorice propriu-zise, având multe elemente
fantastice. Satira ºi umorul nu impieteazã deloc asupra
reconstituirii fidele a atmosferei tragice, a corupþiei societãþii
româneºti din orice epocã.

Lucian Gruia

ION STRATAN – ÎN LUMINA GÂNDULUI SÃU

* Ion Stratan, Casa pãrãsitã, Ploieºti, Editura Libertas, 2006
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Stãnescu (El vine din afara lui însuºi), ilustrat cu fotografia
unei pagini olografe; o scrisoare de mulþumire a dramaturgului
Roland Ménard, adresatã lui Ion Stratan, pentru prefaþarea
piesei scriitorului francez, intitulatã „Hippo Nepo sau Fluturele
Mozart” ºi cuvântul de încheiere al îngrijitorului cãrþii, Mihai
Vasile, text având drept titlu afirmaþia lui Stratan (…eu sunt
cãrþile mele).
Din nota bio-bibliograficã reþinem urmãtoarele:
Ion Stratan s-a nãscut la 01.10.1955 în comuna Izbiceni,
judeþul Olt. A absolvit Liceul Alexandru Ioan Cuza din Ploieºti,
apoi Facultatea de Litere a Universitãþii Bucureºti. A fost membru
al Cenaclului de luni, condus de criticul ºi profesorul Nicolae
Manolescu ºi a altor cenacluri. A debutat publicistic în anul
1972 la revista „Amfiteatru” ºi editorial cu volumul Ieºirea din
apã (Ed. Cartea Româneascã, Bucureºti, 1981). A publicat 22
de volume de versuri (inclusiv antologii ºi volumul colectiv Aer
cu diamante – care a fãcut vâlvã la apariþie, în anul 1982),
PRO

Aºa cum reieºea din interviul acordat de regizorul Mihai
Vasile lui Bogdan Stoicescu (în cartea intitulatã inspirat –
Convorbiri la lumina gândului, Ed. Libertas, Ploieºti, 2006),
omul de teatru ploieºtean pregãtea pentru tipar placheta
conþinând poemul Casa Pãrãsitã scris de regretatul poet Ion
Stratan. Iatã cã acest lucru s-a petrecut, cartea* apãrând în
condiþii grafice excelente, ilustratã de Mihai Vasile. Din nota
introductivã, aflãm cã publicarea poemului menþionat într-o
carte (dupã ce a fost tipãrit în revista „Convorbiri literare”, iulie
2003), a constituit un proiect mai vechi al celor doi, acum,
placheta apãrând ca un pios omagiu adus poetului dispãrut
prematur, în luna octombrie 2005.
Cartea cuprinde: nota introductivã semnatã Mihai Vasile;
poemul Casa pãrãsitã de Ion Stratan; o notã bio-bibliograficã a
poetului; ultimul text scris de Ion Stratan despre Nichita
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volumul de aforisme paradoxale Cafeaua cu sare ºi a colaborat
cu poezie, eseuri, criticã literarã, traduceri ºi publicisticã politicã
în majoritatea revistelor literare din þarã ºi în unele din
strãinãtate.
A primit numeroase premii literare, dintre care le menþionãm
pe cele mai importante (în semn de pios omagiu): Premiul
Uniunii Scriitorilor din România, 1993; Premiul „Mihai
Eminescu” al Academiei Române, 1995; Premiul „Marin
Sorescu” la Festivalul Internaþional de Poezie „Europa km 0” –
Sighetul Marmaþiei, 2001; premiul „Frontiera Poesis” Satu Mare,
1999; Premiul „Nichita Stãnescu” Fundaþia N. Stãnescu, Ploieºti,
1990; Premiul ASPRO 2002; Premiul Asociaþie Scriitorilor din
Bucureºti, 2001; Premiul „Radu Enescu” al revistei Familia,
Oradea, 2002; Premiul „Dafora” la Zielle revistelor din
Transilvania ºi Banat, Mediaº, 2002; Marele Premiu pentru Arte
al Academiei Internaþionale Orient – Occident la Festivalul
Internaþional „Nopþile de poezie de la Curtea de Argeº” – ediþia
a 8-a cu tema sacralitatea.
A murit în ziua de 19 10.2005 la Ploieºti.
Ultimul text al lui Nino Stratan despre Nichita, El vine din
afara lui însuºi, este un portret spiritual, în care poetul necuvintelor este creionat printr-o „geografie sacrã”. Primul nivel al
acestei viziuni este „valea imaginii personale” a omului biologic; al doilea, dealurile”planetei Nichita” – prietenii nedespãrþiþi; iar al treilea „lanþul muntos” al versurilor, despre care
Ion Stratan conchide: ”Poezia, chiar impregnatã de metaforele
realului, rãmâne, încã de la funcþia integratoare pe care o are
cuvântul într-o conºtiinþã activã, o întreprindere a abstractului.
În al doilea rând, sentimentul. O poezie, cât ar fi de complexã,
fãrã o laturã afectivã, este asemeni unui interpret frumos, cu
orchestrã admirabilã, dar fãrã calitãþi muzicale. Al treilea ºi
ultimul gând important despre poezie este cultivarea limbii
române. Nichita a fost un erou al invenþiei morfologice.”
Din scrisoarea dramaturgului Roland Ménard cãtre Ion
Statan, citãm un fragment, la care comentariile sunt de prisos:
„…Atunci, totuºi, când un om de calitatea renumelui Dvs. a
acceptat sã
scrie o prefaþã pentru una din cãrþile mele ºi când am citit,
în traducerea soþiei mele, ceea ce aþi scris în aceastã prefaþã,
care dã cuvintelor mele o rezonanþã la care nici n-am îndrãznit
sã sper, când aþi dat acestui mic apolog o valoare filosoficã,
când aþi dat piesei mele o profunzime la care doar visam, fãrã a
fi sigur cã am reuºit, atunci vã pot spune fãrã falsã pudoare, cã
am fost profund emoþionat.”
Cuvântul de încheiere, semnat de Mihai Vasile, începe cu
ºocul pe care i l-a podus moartea neaºteptatã a poetului. La
primirea veºtii, regizorului i-au venit în minte cuvintele Anei
Blandiana, rostite pentru moartea lui Eminescu:” nu a fost rãpus
de boalã, ci a renunþat din dispreþ.”
ªi ce dispreþ uriaº a resimþit poetul Ion Stratan care afirma:
„Eu mã gândesc la moarte ca la întreruperea procesului meu
ficþional de transfigurare a lumii. Problema morþii este pentru
mine o problemã de lipsire a persoanei mele de ceea ce este
mai important în mine, capacitatea – în mãsura în care este –
de a transfigura realul, concretul, ideea, sentimentul. În primul
ºi în primul rând, pentru mine moartea este o lipsire de cuvânt.
De aceea pentru mine este mortalã.”
O parte a acestui dispreþ stratanic pentru existenþã
(începând cu un anumit moment) îl gãsim în poemul Casa
pãrãsitã, care constituie subiectul cãrþii.
Poemul este o ploaie continuã, în douãsprezece reprize
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(numãrul lunilor anului), care ne spalã memoria pânã la uitare,
nu numai aminitirile personale, dar ºi istoria însãºi (sã un uitãm
cã Ion Stratan se considera un „expresionist devreme” în genul
lui Bacovia). Sã ne imaginãm, aºada, douãsprezece colete cu
mobilier ºi sentimente, dizolvate în apã, care pãrãsesc plutind,
rând pe rând, încãperea.
În primul colet gãsim „ciorna neterminatã a ploii” care va
spãla pânã la alb totul, chiar ºi nervii încinºi de alunecarea
inexorabilã spre nefiinþã: „Poemul se mai þine în / cuvinte fragile, precum / craniul în nervii / creierului topit.”
Al doilea colet, cuprinde amintirile scorojite, cãzute de pe
pereþi ºi amnezia celui care pãrãseºte încãperea poemului.
Dacã ne lipim urechea de al treilea bagaj, auzim zgomotul
paºilor poetului prin biblioteci ºi tropotul cailor poºtalioanelor
veacului trecut, ducând mesaje spre nicãieri.
Prin transparenþa de pahar ciobit a celui de-al patrulea bagaj,
privim „spre satul de munte luminat / prins în ºoseta nopþii, /
spre cimitirul tapetat / cu reclame vii.”
Praful din interiorul celui de-al cincilea, acoperã culorile
limpezi ºi vii ale picturilor renascentiste italiene, atât de dragi
poetului.
Al ºaselea colet inventariazã loviturile inevitabile primite de
la „cioturoasele legi economice” ºi durerile provocate de
acestea, lovituri care personalizeazã victima: „Inima e cineva
într-o / lume anonimã”.
Al ºaptelea colet conþine înstrãinarea: „– Uite, a venit pictorul
/ tãu, spune memoria, / de ce ai plecat? (…) Iisuse, eu am trãit
/ în casa asta.”
Al optelea colet este ziua vinovatã de însãºi efemeritatea ei,
dupã care: „Soarele rãsãrea liniºtit / ca un criminal a doua zi /
dupã faptã.”
Al nouãlea, striveºte amintirea unei iubiri; al zecelea adunã
mãºtile cuvintelor care ascund rostirea esenþialã, logosul: „ah,
vorbe mascã a / literei, vorbe ca un / balot de stofã / englezeascã
îndesând cu / pumnul existenþa în / sacii de plastic.”
În al unsprezecelea colet nãvãleºte iluzia primãverii, urmatã
de destrãmarea celestã: „Ne-ntoarcem în amintirile / norilor.”
Ultima secvenþã, a douãprezecea, rotunjeºte povestea
începutã în primul vers: „Poemul e o casã pãrãsitã.” Acum:
„poemul se va termina / înainte sã se dãrâme / pe noi // E un fel
de victorie, // un fel de viaþã // un fel de mic Cristos / naiv din
pãpuºi de tutun.”
Placheta Casa pãrãsitã, dedicatã memoriei poetului Ion
Stratan, este ea însãºi o operã de artã. Coperta, foarte
sugestivã, înfãþiºeazã o încãpere goalã, în uºa cãreia se
contureazã silueta unui bãrbat rezemat de toc, într-o poziþie
degajatã, oarecum dispreþuitoare, cu piciorul stâng adus în
faþa celui drept ºi braþul drept în ºold. Sã fi rãmas vreun regret
înãuntrul încãperii, din moment ce personajul priveºte înapoi?
Conturul luminos al uºii sã reprezinte o efemerã salvare?
Rãsfoind paginile lucioase ale volumului, întâlnim desenele
lui Mihai Vasile, reprezentând, pentru fiecare fragment al
poemului, câte un fragment de corp omenesc. Desenele
contorsionate, atestã zbuciumul sufletesc impus de sensul
poemului (ele vãdesc un grafician ieºit din comun). Închizând
cartea, ne întâmpinã chipul surâzãtor al celui care a fost pentru
noi, poetul Ion Stratan. Pe fotografie stã scris: „Al vostru
întotdeauna cu dragoste, Nino”.
ªi ne-a iubit atât de mult încât, depãºind limita, ne-a
dispreþuit. ªi ne-a dispreþuit cu o dragoste mortalã, care i-a
reuºit. În urma lui a rãmas Casa pãrãsitã.
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luminã, de inefabil ºi de gând rafinat. Matricea spiritului
brãilean se ecrana ca un furnizor de ambrozie ºi nectar
pentru nisiparniþa devenirii noastre în timp ºi în competiþia
generalã a naþiunii lor la îmbogãþirea patrimoniului universal de valori.
Apoi, se ºtie, vremurile s-au schimbat, au urmat cinci
decenii de dictaturã comunistã, care n-au mai lãsat nimic
nestricat. Brãila s-a umplut de uzine, fabrici ºi combinate,
a devenit o citadelã muncitoreascã, populatã cu o masã
de oameni pestriþã, ca ºi alte oraºe din þarã, ºi-a arãtat
mai puþinã aplecare pentru exerciþiul spiritual. Vechea
culturã brãileanã, cea care mã fascinase în anii copilãriei
mele nevolnice s-a stins înainte de a-i fi extras întreaga
substanþã epistemicã.
Sigur este cã spiritul brãilean nu mi-a rãmas niciodatã
indiferent. Tresãream la fiecare nume ridicat din tãrâmul
Chirei Chiralina ºi mã iluzionam de fiecare datã în speranþa
revigorãrii a ceea ce cunoscusem cândva. De asta zic,
m-am bucurat când am citit cartea lui Toader Buculei
consacratã prezenþelor brãilene în spiritualitatea româneascã ºi-am fãcut din ea un reper al iubirilor mele timpurii
ºi un instrument de pe masa mea se lucru.
M-am bucurat, de asemenea, când m-am întâlnit cu
lucrãrile d-nei Maria Cogãlniceanu („Întâlniri irepetabile”),
dar ºi cele consacrate lui Noica sau lui Panait Istrati ºi-am
înþeles cã Brãila încearcã sã-ºi regãseascã un rost, o
cadenþã ºi cã spiritul brãilean trebuie creditat în continuare
ca pe o promisiune pe cale de împlinire. Ori de câte ori
întâlnesc vreun brãilean întâmplãtor întrebam ºi de ei ºi
n-am putut înþelege niciodatã cum de sunt aºa de puþin
cunoscuþi în propria lor urbe.
Toate biografiile oamenilor importanþi din oraºele
Franþei, Germaniei ºi / sau Italiei sunt marcate de importante recunoaºteri publice. Concetaþenii lor îi cautã, îi
onoreazã ºi le citesc cãrþile. Ori de câte ori au posibilitatea
sã vorbeascã strãinilor despre oraºul lor amintesc – cu
patos ºi cu mândrie despre ei, ca despre niºte corifei ce
planteazã bornele trecerii în timp a localitãþii lor. N-am
înþeles niciodatã din ce cauzã noi, românii, facem tot ce
ne stã în putinþã pentru a-i ignora, pentru a-i submina ºi
pentru a impune ideea perfidã cã nu reprezintã mare lucru
ºi n-are rost sã-i creditãm cu prea multe recunoaºteri.
Un fenomen asemãnãtor se întâmplã ºi cu Aurel M.
Buricea a cãrui carte consacratã scriitorilor brãileni de
azi este referenþialã pentru oricine este interesat de spiritul
brãilean. Cine ºtie despre el? Cercetaþi lumea de pe stradã
ºi veþi vedea cã doar vreun rãtãcitor a auzit întâmplãtor
PRO

Tãrâmul brãilean m-a fascinat totdeauna. M-a fascinat
mai ales bulevardele largi ºi curbate ale oraºului de la
Dunare, ºirul arborilor viguroºi care strãjuiau strãzile pe
ambele laturi, imaginea de oraº aerisit, nesufocat de
aglomerãri urbane anonime ºi pocite care sã-þi inducã
sentimentul de dezolare, de uscãciune sufleteascã, de
obedienþã.
E adevãrat cã-n vremea copilãriei mele nici n-aveam
destule referinþe pentru o viziune comparatistã, dar Brãila,
ca oraº, mã fascina, iar mintea mea de copil îl credita
ºi-l asuma afectiv, emoþional ºi sentimental.
Am avut posibilitatea, încã de atunci sã stau de vorbã
cu intelectuali rasaþi, cu discurs elevat ºi în excelente
raporturi cu divinul, cãrora pãrinþii mei le vindea care
încãrcate cu struguri, cu cereale, cu pepeni ºi mã tulbura
mai ales bibliotecile lor pline cu cãrþi vechi, îngãlbenite
de vreme, multe din ele pe teme religioase, dar alinierea
lor în rafturi mã tulbura ºi nu-mi doream mai mult decât
sã le pot deschide ºi lectura pe-ndelete. Le priveam cu
ochi lacomi ºi stãpânii lor conveneau sã-mi astâmpere
curiozitatea puerilã povestindu-mi câte ceva despre
conþinutul ºi autorii lor.
Erau alte vremuri. Nu începuse urgia colectivizãrii
forþate ºi þãranii erau în cãutarea pieþelor de desfacere
pentru produsele lor. Plecau de cu searã cu carele
încãrcate ºi dimineaþa, când roua spãla pãcatele lumii,
eram deja trecuþi de Baldovineºti ºi bãteam la bariera
oraºului. Aerul proaspãt, cerul spintecat de ciocârlii ºi
prigonii fãceau din aceastã câmpie infinitã un tãrâm
fascinant, plin de miracole ºi magie. Aºteptam ca din
moment în moment sã aparã dintr-o laturã a drumului
iele ºi spiriduºi pentru a se maimuþãri la noi ºi sã ne
ademeneascã prin tot felul de giumbuºlucuri. Nu apãreau
ºi eram convins cã un cãpcãun tenebros ºi malefic le
bloca accesul spre drumul cel mare strãbãtut de harabalele
noastre încãrcate, cu talgerele lor rãsunãtoare montate
la roþi pentru a umple vãzduhul cu zgomotul lor eterat.
Ceea ce m-a surprins, mai apoi, în anii formaþiei mele
intelectuale a fost constatarea cã mulþi dintre corifeii ce-mi
reþineau atenþia – de la Panait Istrati, Mihail Sebastian ºi
Perpesicius, la Nae Ionescu, Vasile Bãncilã ºi Anton
Dumitriu – proveneau din pântecul acestui tãrâm mirific
ºi infuzau spiritul românesc cu scânteieri sporitoare de

SAECULUM 3/2009

lector

PRO

de numele lui, iar ºi mai puþini i-au citit vreo poezie. Cãci
Aurel M. Buricea este înainte de toate poet – un poet
prolific ºi cu mare trecere printre scriitorii contemporani.
Ipostaza de cronicar dispus sã facã de veghe la devenirea
spiritului brãilean este mai nouã ºi mai puþin cunoscutã
(mie cel puþin), deºi, bag seama, poziþionãrile sale critice,
cele mai multe au fost publicate în presa localã dar, cum
Brãila nu are o revistã de culturã, au trecut drept niºte
articole obiºnuite ºi-au fost asociate faptului divers.
Adunarea lor într-o carte n-a fost doar un act integrator,
ci ºi o datorie resimþitã de autor faþã de confraþii sãi pe
care-i citeºte ºi respectã.
Prieten bun ºi statornic al prozatorului Fãnuº Neagu,
scriitorul din Ulmu a dat seama de aceastã prietenie într-o
carte consacratã special ºi intitulatã sugestiv ,,Vocaþia
prieteniei” – carte de aur, nu doar pentru cei interesaþi de
autorul „Îngerului a strigat”, dar ºi de toþi cei interesaþi de
fenomenul literar românesc contemporan.
Ultima carte a poetului Aurel M. Buricea, despre care
ne-am propus sã vã vorbim în aceste rânduri a apãrut la
Editura Danubiu din Brãila în 2008 ºi conþine referinþe
despre scriitorii brãileni contemporani cu autorul, oameni
ºi întâmplãri care aduc în prim-plan efigiile de excepþie
ale spaþiului cultural brãilean.
Puþini mai ºtiu azi, bunãoarã, despre circumstanþele
morþii lui Mihu Dragomir. Autorul le redã din povestirea
poetului Nicolae Tãutu pe care l-a avut oaspete la Ulmu
,,într-o toamnã încãrcatã cu vin ºi melancolie”. «Eram
amândoi Tãutu ºi Mihu Dragomir la Giurgiu, în 1964 pentru
a scrie împreunã un montaj literar-artistic, în spiritul
vremii.
Anterior, lui Mihu i se ridicase carnetul de membru
p.c.r., în urma unui denunþ (pentru „delictul de a fi îmbrãcat
uniforma verde cu diagonalã”). Locuiam la casa de oaspeþi,
în aceeaºi camerã. La întoarcerea sa din oraº, Mihu,
dezechilibrat, deschide greu uºa, având în mânã un carton cu prãjituri. Face câþiva paºi firavi ºi se prãbuºeºte
pe covor, strigând stins: „Mi-e rãu, mor”. Crezând cã este
o farsã improvizatã cu har de poet, aºteptam urmarea.
Dar Mihu nu s-a mai ridicat, paralizase ºi inima lui atât
de caldã ºi generoasã s-a stins pe vecie. A fost transportat
la Bucureºti ºi incinerat» (p.99-100).
„Marele Mihu, mai precizeazã autorul, în încheiere,
ºi-a trãit destinul poetic ca un acrobat care ºi-a avut drept
plasã de siguranþã pânza de pãianjen comunistã”.
Meritul autorului este ºi acela cã n-a trecut indiferent
pe lângã oamenii care-i puteau furniza fapte ºi întâmplãri
cu personalitãþi brãilene în prim-plan. De la Mihai Lupaºcu,
bunãoarã, care a fost o vreme coleg de cancelarie, la
Largu, cu prozatorul Fãnuº Neagu (în vremea când era
dat afarã de la „Scânteia tineretului” ºi trimis, împreunã
cu Ion Bãieºu, la munca de jos), transcrie patru scrisori
inedite primite de la Vasile Bãncilã în perioada 1966-1975.
Poetul fusese, ca elev la Normala din Brãila, elevul lui
Vasile Bãncilã ºi-a rãmas în bune relaþii de prietenie ºi
dupã ce valul comunist s-a abãtut cu furie asupra
normalitãþii româneºti. El, Vasile Bãncilã, îi va prefaþa
volumul de versuri „Icoane de la þarã” publicat în 1937.
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O altã efigie de învãþãtor vechi, cu dragoste de profesie
ºi cu vocaþie de apostolat este cea a învãþãtorului Anton
Grigorescu, cel care, cândva, cu decenii în urmã, fusese
inspectat de însuºi Vasile Bãncilã. Scrisoarea acestui
învãþãtor (din 6 oct. 1941) adresatã sergentului Manole
Buricea (tatãl autorului) aflat rãnit în Spitalul Militar din
Sinaia este un model de trãire patrioticã, de solidaritate
ºi de cãldurã umanã. ,,Aº vrea sã zbor ca sã fiu lângã
patul tãu de suferinþã unde sã mã închin smerit ºi cu
evlavie sã-þi sãrut mâinile tale de viteaz”.
M-am bucurat sã gãsesc în paginile cãrþii semnatã
de Aurel M. Buricea comentarii la cãrþile unor confraþi,
urmãriþi ºi de mine cu obstinaþie ºi interes. Este vorba de
Toader Buculei ºi de Maria Cogãlniceanu – douã nume
de care se leagã speranþele resurecþionare ale spiritului
brãilean. „Subscriem la ideea autorului cã volumul d-lui
Buculei nu trebuie sã lipseascã din biblioteci ºi ºcoli,
condiþie necesarã ºi suficientã ca sã ne cunoaºtem
trecutul ºi legendele Brãilei” (p.180).
,,Cât priveºte profilul Mariei Cogãlniceanu a remarcat
bine cã chiar a înnobilat spiritul brãilean, l-a îmbogãþit ºia adunat la un loc, cu spirit de bun gospodar, pe toþi fii
rãtãciþi prin lume ºi supuºi unei indiferenþe nemeritate”. A
înþeles valoarea ºi unicitatea omului superior ºi-a fãcut
sã rãsune caldarâmul Brãilei sub pasul apãsat al fiilor
înstrãinaþi. A fãcut ceea ce i-a stat în putinþã, sã
aminteascã fiilor sãi înstrãinaþi în toate zãrile precum fulgii
de pãpãdie, de locul care i-a propulsat în lume. ªi-a
asumat un rol de catalizator ºi s-a consumat în aceastã
acþiune de readucere a fiilor brãileni acasã, cum n-a mai
fãcut-o nimeni, nici înaintea sa ºi nici dupã ce s-a
pensionat – fii Brãilei rãmânând în continuare strãini locului
de baºtinã.
I-ar trebui Brãilei un calendar anual cu aniversãrile ºi
comemorãrile principalelor personalitãþi brãilene din anul
respectiv, cu organizarea unor colocvii de þinutã naþionalã
ºi cu invitaþi de prestigiu care sã vorbeascã despre
manifestarea la care-au participat în revistele de culturã
din þarã. Se împlinesc în acest an 170 de ani de la naºterea
poetului Theodor ªerbãnescu. Cine îºi mai aduce aminte
de el?
Ar trebui gânditã o alee sau o rotondã a personalitãþilor
brãilene în parcul central cu busturile celor ce-au sfinþit
spaþiul cultural brãilean – fapt pe care alte oraºe, mult
mai mici decât Brãila, l-au rezolvat de multã vreme. Nu
ºtiu ce personalitãþi brãilene mai sunt în exerciþiu spiritual, dar ar trebui regrupaþi într-o Asociaþie a fiilor oraºului,
cu întâlniri periodice ºi cu trecere la autoritãþile oraºului.
Am scris aceste rânduri cu nostalgie, cu detaºare ºi
cu dorinþa sincerã de a vedea spiritul brãilean revigorat,
aºa cum l-a perceput, cu multe decenii în urmã, mintea
mea de copil încã neobiºnuit cu neodihnele gândului
ecranat panoramic. Cred cã aceastã carte este o diagramã
a valorilor culturale brãilene ºi a locului ce-ºi cautã
identitatea de sine. E un semn cã aici, în atriul stâng al
Dunãrii încã se mai încearcã vadurile cu scrumbii. Nu
mai vin ele în bancuri masive, dar nici nu uitã sã-ºi depunã
ofrandele în colþunii Chirei Chiralina.
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interesantã, antisemitismul, rasismul ºi eugenia, reuºind
identificarea unor cauze majore care au dus la apariþia
rasismului ca practicã. Reþin atenþia în aceeaºi mãsurã
ºi eseurile semnate de Anamaria Cadiº, Luminiþa Coman
ºi Adina Faur.
Un interesant periplu prin revistele pentru copii din
perioada interbelicã ne oferã Olga-Elena Morar,
cercetãtoare care ne invitã sã reconsiderãm un domeniu
ce poate pãrea unora facil, cel puþin la prima vedere,
cãci, la o analizã mai atentã a subiectului, cu toate
implicaþiile sale literare ºi cultural-educative, perspectiva
se va schimba cu certitudine. Autoarea ne înfãþiºeazã
fenomenul literar al revistelor pentru copii ce în perioada
interbelicã a dobândit o realã amploare, captând interesul
a numeroºi scriitori, unii de mare prestigiu. Olga-Elena
Morar surprinde aspecte de structurã, program sau
ilustraþii în revistele amintite, focalizând atenþia asupra
profesionalismului cu care aceste periodice au fost
realizate, fapt recunoscut ºi demn de apreciat.
Un „demers interpretativ”, aºa cum însuºi autorul
Dragoº Sdrobiº îl numeºte, este studiul despre
problematica holocaustului în istoriografia româneascã
postdecembristã, semnificativ intitulat „De la uitare la
negare”. Furnizând ample note bibliografice ºi explicative, studiul are în vedere confruntãrile actuale de idei
din literatura istoricã modernã centrate pe tema
holocaustului ºi perspective noi de abordare a istoriei.
Despre stereotipuri ºi prejudecãþi în perceperea romilor,
ne prezintã, dintr-o perspectivã antropologicã, bazatã pe
numeroase studii dedicate acestei controversate etnii,
Cristian Suciu.
Cu o astfel de structurã (consistenþã) de certã valenþã
postmodernã, volumul se încheie, cum nu se poate mai
potrivit, cu o analizã exegeticã asupra creaþiei poetice a
lui Gheorghe Pituþ, în care Maria Vaida, cercetãtoare
avizatã a vieþii ºi operei acestui poet, îmbracã în noi semnificaþii un întreg univers liric. Conduºi cu tact de autoare,
ne adâncim parcã ºi noi în imaginarul poetului Gheorghe
Pituþ, în încercarea de a-i simþi „miºcãrile ºi tãcerile
universului celest, ale celui teluric sau cele ale eului interior”, care se sãvârºesc, cum frumos se subliniazã în
studiu, „în timpul nopþii, ori în timpul din vis, cel mitic…”
(p. 221). Printr-o analizã aplicatã, persuasivã, Maria Vaida
reuºeºte sã identifice câþiva piloni tematici ai liricii lui
Gheorghe Pituþ, între care amintim simbolistica ochiului
ºi a privirii, conotaþiile întunericului ºi ale nopþii, percepþia
Timpului ºi tentaþia oniricului.
Volumul se încheie sub auspiciile acestei incursiuni
în poetica lui Gheorghe Pituþ, iar nouã nu ne rãmâne decât
sã-i felicitãm pe autori pentru originala ºi generoasa lor
iniþiativã.
PRO

Apariþia volumului colectiv, Identitate. Culturã. Media
(Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008), coordonat de atât
de activul publicist ºi scriitor Graþian Cormoº, demonstreazã cã solidaritatea în culturã ºi originalitatea unor iniþiative
nu sunt noþiuni abstracte, ci cât se poate de palpabile,
iar noile generaþii de scriitori ºi eseiºti recurg cu folos ºi
bucurie la acest mod de „fiinþare”. În Cuvânt înainte,
acelaºi coordonator ne justificã raþiunea unei astfel de
apariþii ºi considerãm nimerit sã o reproducem ºi noi aici:
„Ideea prezentului volum colectiv a pornit dintr-o
necesitate istoricã obiectivã: aceea de a încredinþa
tiparului câteva exegeze de calitate ale tinerilor cercetãtori, masteranzi, doctoranzi ºi cadre didactice universitare clujene, care aveau ceva de spus în domeniul lor
de specializare.” (p. 5.)
Având un caracter eterogen, recunoscut de autori,
textele prezentului volum* se grupeazã în jurul unei
tematici diversificate, de la eseu ºi criticã literarã pânã la
studii de filosofie, sociologie, istorie ºi drept. Noutatea
abordãrilor coaguleazã însã aceastã lucrare, conferindu-i
un statut bine definit, bine accentuat, dedicat unei idei,
aceea de a trãi în culturã împreunã, de a privi mai detaºat
viaþa literarã ºi publicisticã, înlãturând pe cât posibil
orgoliile personale ºi preferând ,,polemicile fertile”, dupã
cum sublinia ºi editorul.
Volumul de faþã se deschide cu un studiu despre
Evoluþia ideii de protocronism la Edgar Papu, studiu
substanþial, semnat de Graþian Cormoº. Printr-o abordare
atentã ºi pornind de la surse, autorul demonstreazã cã
Edgar Papu a fost „preocupat intens în revelarea anumitor
prioritãþi literare ºi artistice în context universal” (p. 9),
înlãturând suspiciunile legate de momentul social-politic
al vremii respective. Graþian Cormoº contextualizeazã
momentul lansãrii conceptului de protocronism românesc,
evidenþiind consideraþiile lui Edgar Papu asupra aspectelor
protocronice ale poeþilor români clasici ºi fãcând totodatã
referiri la revistele ce au dat curs dezbaterilor despre
protocronism. Concluzia acestui demers critic îmbracã
forma unei judecãþi echilibrate, obiective, dupã cum se
poate observa: „protocronismul existã ca un concept
necesar al comparatismului, reprezentând un corelativ
logic al sincronismului, însã, cu privire la producþiile literare
româneºti e la fel de adevãrat cã nu am fost nici pe departe
atât de protocronici pe plan universal cum în mod naiv
credea autorul teoriei.” (p. 66).
Urmeazã alte douã studii, în care Ciprian Bogdan
aprofundeazã problema identitãþii la Jürgen Habermas,
iar Lucian Butaru readuce în discuþie, printr-o abordare
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DUMITRU BRÃNEANU – UN LIRIC
NEOCLASIC1
Într-un tablou al Cenaclului ºi Asociaþiei Culturale
„Octavian Voicu”, Dumitru Brãneanu reprezintã siguranþa
perspectivei, iar în cadrul Colectivului de redacþie al
revistei „Plumb”, numele acestui poet consunã cu
semnificaþia unui reper ºi suport al continuitãþii. Deºi
avânturile poetice l-au bântuit ºi mai înainte, el s-a afirmat
editorial începând cu anul 2000, acumulând încet
exigenþele Poeziei, pentru cã venea spre aceasta târziu,
la vârstã adultã, iar pregãtirea inginereascã îl þintuise, o
vreme, departe de ea. Dar sensibilitatea ºi anume
deschideri ale personalitãþii se vede cã l-au ajutat sã
„ardã” diverse vârste poetice, sã câºtige puteri pentru aºi asuma canonul poetic, încât, dupã un prim volum
patetic ºi într-un registru liric depãºit (Suntem fii acestui
pãmânt, 2000), autorul pãºeºte sistematic pe calea unei
autoexigenþe creatoare vizibile, sprijinindu-se ºi pe lecturi
tot mai întinse ce-l îndreaptã insistent spre cutele
enigmatice ale fiinþei interioare, concomitent cu
spectacolul lumii: Însemnãri de pe acoperiºul vieþii (2003),
Varã târzie (2006), A obosit lumina (2007).
Acest ultim volum – Pe muchie de poem, oferit în
extensie bilingvã – românã ºi englezã -, reprezintã treapta
cea mai de sus la care a ajuns autorul bãcãuan prin
rigoarea mijloacelor stilistice, opþiunea inspiratã pentru
anume teme ºi cultivarea unui imaginar poetic desprins
dintr-un areal existenþial cu un potenþial estetic generos.
Aºadar, într-un plãcut ºi, poate, surprinzãtor registru
neoclasic – pentru aceastã învãlmãºitã ºi tulbure lume
literarã, Dumitru Brãneanu ni se înfãþiºeazã, dupã
depãºirea unor naivitãþi stilistice ºi entuziasme facile,
drept un poet solar apolinic, al unui echilibru parcã ancestral, în care vagi tristeþi asumate coexistã cu regãsiri
calme ºi nevoia intensã a comunicãrii. Poemele, de regulã
în structuri imagistice restrânse, ca niºte respirãri ritmice,
reconstituie o lungã confesiune a unui eu poetic marcat
de îndoialã ºi de o perpetuã cãutare
cãutare, în care neliniºtea
ignorã, cât poate, accentele dramatice, iar erosul
erosul, atunci
când iese în prim plan, se menþine calm, deºi insaþiabil,
ca o stare de graþie din care nu se mai poate ieºi. Toate
acestea sunt efecte ale unui imaginar care are în centru
o stare de spirit, adicã e un imaginar al imaterialului, chiar
dacã umbra, visul, bolta nocturnã ºi lumina cãrãrilo
cãrãrilorr,
izvorul ºi firul de iarbã se constituie într-o þesãrutã
enigmaticã, ivitã însã de dincolo de lume: „singurãtatea
mea îºi trage seva / timp încolþit în sãmânþã / lumea
aceasta e adaos / lume vopsitã pe dos / suflete pârguite
sub semnul crucii / în rugã grãbitã-mbãtrânesc / peste
1
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Dumitru Brãneanu, Pe muchie de poem/On a poem’s
edge, Editura Ateneul Scriitorilor, Bacãu, 2008
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cuvinte cad umbre cernite / tãcerea imprimã rugine în
tâmple / cineva seamãnã gânduri de prisos / ºi sapã
tranºee în lava de luminã / singurãtatea mea trage sã
moarã / rãstignitã-n rãspântii de varã” (Singurãtatea mea).
Este, dupã cum se vede ºi din alte poeme, o poezie a
puritãþii, aproape sfidãtoare pentru fracturiºti, în care eros
ºi cronos se suportã chiar în armonie, iar deschiderile
antologice, câte apar, sunt contemplate de sus, fãrã
accente dramatice: „ce liniºte adâncã de închinare /
timpul tãu agonizând statuie / îmbrãþiºând albastrul
libertãþii / poþi muri la neliniºtea adâncului / sã te vindeci
îngropat în nisip / Saharã de dincolo de apocalipsã / ochi
fierbinte mãcinând lumea” (Filozofie). Ici-acolo, un gând
de ars-poetica
ars-poetica, precum în poemul ce deschide ºi dã
titlul volumului, exprimã un vis de puritate drept þintã a
luptei cu sine; un potenþial de legendã sugereazã o cale
enigmaticã de iniþiere într-un topos miraculos, ca în
Dimineþi de sânziene; dorul de iubire pare a fi tema cea
mai generoasã pentru poemele lui Dumitru Brãneanu, temã
conturatã numai rareori de meditaþia în care un eu liric
enigmatic, precum o hieroglifã, se autocontemplã
necruþãtor, reflectând lucid asupra condiþiei umane: „ne
îmbrãcãm în trup / cu dragoste de îngeri / ºi peste suflet
tragem / iadul ca un cântec / în juru-mi sapã gândul /
plãceri perverse / mereu ne cad în tâmple / amurgurile
reflexe” (Odã); e unul dintre scurtele poeme în care o
idee poeticã seducãtoare e susþinutã de mai multe
sintagme poetice memorabile.
Componenta tematicã eroticã este cel mai bine
reprezentatã de poemul În curtea sufletului, în care ideea
este cã ceremonialul iubirii ºi frumuseþea ei, pendulând
între „jumãtate neagrã jumãtate albastrã”, se susþine doar
prin visul unor „pãsãri viu colorate”. Desigur, tematica
poemelor lui Dumitru Brãneanu este mai bogatã: motivele
poetice care þin de ars-poetica pot fi identificate în mai
multe poeme; când peisajul, rareori, se proiecteazã în
viziunea poeticã, atunci, prin stilizare, el capãtã funcþii
terapeutice; dintre toate însã, poemele proiectate în
viziune metonimicã, sunt cele mai frumoase. Sigur, autorul
volumului Pe muchie de poem mai are de lucru, în primul
rând în cultivarea ideii poetice în fiecare poem, prin
optimizarea raporturilor dintre sensurile conotative ºi cele
denotative
denotative; poate ar potenþa expresivitatea unor texte
ºi inserþia unor elemente de punctuaþie, acolo unde sunt
necesare, pentru a evita impresia de opacitate a unor
poeme.
În totul, detectãm în volumul Pe muchie de poem,
lirismul potolit al unui eu poetic sensibil la vibraþiile iubirii,
ale „trecerii
„trecerii” ºi amintirii
amintirii, cantonate în echilibrul neoclasic
ºi în intimismul delicat ale unui apolinic introvertit.
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DE LA O CARTE LA ALTA (V)

Cine ºtie dacã este întâmplãtor sau nu, dar LIS este
ºi Ioan, al cãrui însemn sacru este vulturul, simbol al
înãlþãrii ori, în cazul de faþã, al trecerii dintr-o dimensiune
în cealaltã. De o parte, lumea „faptelor moarte”, a mâlului
roºu ºi umezelii, a pigmeilor, o realitate colcãind de
mãscãrici „ pentru care pofta burþii este singurul /
dumnezeu”, un spaþiu coºmaresc strãbãtut de suferinþã,
lacrimi, multã deznãdejde, iar de cealaltã parte, cei doi
care „mimeazã / fiinþele supranaturale”, mereu senini ºi
liberi, brãzdaþi de lumini, suportând din plin fascinaþia
trecutului: „Toþi spun cã vãd lucrurile din cer, dar au
rãdãcini: unii / vin de la începuturile visului. Par ireali, dar
sunt reali. Alþii / au rãdãcini de pelin, de suprafaþã –
rãdãcini ale celui plin”. În cãutarea esenþei
esenþei, aceasta
este supratema prezentului volum de poeme (al
treisprezecelea în 28 de ani), rod al unei fericite colaborãri
cu medicul – artist Dan Alexandru Taban, autor al celor
18 fotografii, ce comunicã intim cu textele lui Liviu Ioan
Stoiciu. Volumul este intitulat sugestiv: „Craterul Platon”*,
evocat de câteva ori în cele 73 de poeme organizate în
trei secþiuni bine cumpãnite ºi judicios distribuite în regimul
amintirii ºi al speranþelor risipite „din perspectiva turnului
/ închisorii cotidiene”. Acea dimensiune spre care aspirã
eul liric este una a suprafeþelor calme ºi a adâncurilor
nerostite: Craterul Platon se gãseºte undeva, în Marea
Liniºtii, îmbrãcat în lumina protectoare a lunii. „Restul? E
în fotografie, în spatele cãreia / pâlpâie ceva”.
De ce Craterul Platon? Nimic la întâmplare în aceastã
carte. ªtiinþific vorbind, craterul este „acea deschizãturã
în formã de pâlnie la un vulcan, prin care ies vapori, gaze,
cenuºã, se revarsã mâlul ºi lava”, urmele trecutului.
Poeticeºte vorbind, este „marea despicãturã” spre partea
ascunsã a lucrurilor, locul unde se interfereazã vocile
(feminin / masculin) ºi de unde „poþi simþi în amãnunt
pãturile / miºcãtoare ale magmei din interiorul planetei…”
De ce Platon? Pentru acesta, lumea experienþelor este
iluzorie, o lume a aparenþelor, în timp ce aceea a formelor
eterne se sustrage simþurilor noastre fundamentale.
Pentru acesta, cunoaºterea este amintirea locuirii noastre
în apropierea formelor, de care am beneficiat înainte ca
sufletele noastre nemuritoare sã fi fost întemniþate în trup.
Pentru a ajunge la esenþele ultime, trebuie sã (re-)învãþãm
sufletul, unicul mijloc de a atinge Binele ºi Frumosul

*

Liviu Ioan Stoiciu, Craterul Platon, cu fotografii de
Dan Alexandru Taban, redactor de carte – Nicolae Tzone,
Bucureºti, Editura Vinea, 2008
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absolut. Pe scurt, viaþa înseamnã cãutare ºi înãlþare spre
o realitate transcendentã.
Ne putem gândi la toate acestea, parcurgând cu atenþie
cele 22 de texte ale primei secþiuni: „Caut, dar habar nu
am ce caut” ºi insistând asupra imaginilor vulcanului Etna,
ce a avut erupþii devastatoare în decursul timpului, sau
oraºului Pompei, acoperit în anul 79 î. Hr. de lava
vulcanului Vezuviu, alãturi de oraºele romane Herculanum
ºi Stabiae. Viaþã ºi moarte, eros ºi thanatos, speranþã ºi
resemnare, vocile îndrãgostiþilor se împletesc, se
interfereazã în mai multe texte, pentru ca – fatalmente –
sã se depãrteze ºi sã se înstrãineze. La îndemânã ne
este ºi legãtura (probabilã) între fotografiile ce reprezintã
Casa Lepºa (loc al creaþiei), Lepºa – iarna (albul – semn
al puritãþii originare; poetul s-a nãscut în februarie), dar e
mai greu de înþeles legãtura (posibilã) imagine – text în
cazul fotografiilor ce reprezintã o salã a fostului palat
Topkapi (astãzi, muzeu) ºi Halicarnas, oraº antic pe
coasta de SV a Asiei Mici. Poate doar sugestia trecutului
cãtre care se îndreaptã statornic autorul, aflat în cãutarea
obstinatã a Sinelui, uneori sub semnul luminii selenare,
alteori în tomuri mai întunecate, desenând lizibil un
teritoriu bântuit de stafii ale idealurilor / cauzelor pierdute.
Rãtãcit în lumea – coºmar, vidatã de sacru ºi
frumuseþe, acesta se supune unui ritual de exorcizare a
rãului: „Le ghiceºti pofta de sânge? Ei / sunt mãrãcinii
pentru cununa celui / învins. Râdea // mânzeºte – o fãpturã
diformã, fardatã, în / rochie de mãtasã, scurtã, cu gâtul
gros ºi sânii atârnând”, „cu nãrile roase”, imagini ce ne
aduc în minte pe autorul „Inimii de raze ”. Ritualul
presupune ºi o execuþie live descrisã cu o meticuloasã
cruzime: „întâi i se tãia limba, apoi beregata ºi / i se
crãpa capul, / în timp ce i se strãpungea inima, cu
încetinitorul, cu o suliþã bine ascuþitã “. „Craterul Platon”
este o confesiune dramatizatã, expresie a unei mari
amãrãciuni, cartea dezamãgirilor de tot felul. Discursul,
ritmat de neliniºtile cãutãtorului, în linia unei oralitãþi /
ziceri controlate de o gândire poeticã bine articulatã, se
alcãtuieºte în perioduri ample, cantabile, în speranþa
dobândirii unei noi realitãþi coerente care sã-i suplineascã
deficitul sufletesc. Peste toate, faptele – strãfulgerãri ale
unei istorii viclene, vitrege ºi jefuitoare, dar, mai cu seamã,
voinþa de a se înãlþa: „Trebuie sã ne ridicãm din faptele /
cele moarte”.
Secþiunea a doua, „Atenþie la coincidenþe”, cu 29 de
texte ºi 6 fotografii, reprezentând toposuri vrâncene (4),
un peisaj din îndepãrtata Indochina (Thailanda), iar într-o
altã fotografie se revine la vulcanul cu cele mai multe
erupþii din ultima sutã de ani (Etna, Sicilia). Indiscutabil,
tema la vedere – fireºte, nu singura – este Cunoaºterea
PRO
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de Sine, cu o retragere necesarã în faþa proliferãrii
monstruoase a Rãului: „Uitaþi-vã ce strãlucitoare a mai
crescut pe aici / buba rea” (o construcþie oximoronicã de
mare efect). Jocul imprevizibil al accentelor, alternarea
calculatã a versurilor scurte cu cele lungi, ingabamentul
pun mai bine în valoare gestul simulat de entuziasm,
mai degrabã sarcastic: „haideþi sã / bem paharul de amar
pânã / la fund! ªi sã o luãm de la capãt. Uraaa… Daþi
ordin / trompeþilor! ” În urmã cu aproape 12 ani, Laurenþiu
Ulici aprecia, în treacãt, comentând „ Singurãtatea
colectivã”, cã L. I. Stoiciu ar fi cel mai interogativ poet
din literatura românã… N-aº risca o ierarhie, dar fãrã
îndoialã – existã mult adevãr într-o atare judecatã criticã:
„Când ziceai cã mi se stricã memoria?”, „Grãunte / al
unor existenþe trecãtoare? Al unor iubiri?”, „… cine eºti?”
Ochiul critic, însoþit de o puternicã fibrã moralã, se
fixeazã pe realitatea imediatã, de unde se întoarce însiluit,
sondând înaltul ºi adâncul, prin depãºirea „trupului diavol”,
semn al slãbiciunii ºi al neputinþei. Interogaþiile, nu puþine,
agitã discursul mnezic, sugereazã combustia trãirilor ºi
punctul înalt al arderilor intelectuale, dupã cum
succesiunea întrebãrilor ºi rãspunsurilor este o ºansã
oferitã cititorului de a pãtrunde în spaþiul reflecþiei.
Imaginile de acum au rafinament ºi densitate ideaticã,
complexitate ºi profunzime. Deschiderea amplã a
gândului creeazã un câmp energetic de absorbþie ºi
seducþie, aºa cum se întâmplã cu „Zgomot de fundal”
(structurã epistolarã), unul dintre cele mai frumoase texte
ale volumului. Sunt cultivate – premeditat – contrastele
de ton ºi nuanþe, dar, cu deosebire, ciocnirile de idei ºi
atitudini. La moartea pelinului, spune poetul, se aud
aplauze: „Fiþi nimeni! Fiþi cât mai mici!”, dupã cum la
moartea celui plin: „se mai simte în aer parfumul vieþii /
arhaice ºi în gurã gustul amãrãciunii”. În destule cazuri,
metafora, mult lucratã de un argintar priceput, alterneazã
cu abordarea directã, la marginea oralitãþii, ceea ce
constituie o altã sursã a expresivitãþii.
Dar, probabil, cel mai omogen ºi coerent ciclu este
acesta din urmã, „Te-am vãzut în cealaltã dimensiune”,
cu 21 de texte ºi 5 fotografii ce evocã Egiptul antic; în
majoritatea cazurilor e vorba de temple funerare, morminte
megalitice ce au avut ºansa de a învinge timpul, devenind
– din perspectivã umanã – simboluri ale eternitãþii, dacã
þinem cont de faptul cã Sfinxul de la Gizeh strãjuia templul
funerar al lui Khephren, iar cei doi coloºi stãteau de strajã
templului funerar al lui Amenophis al III-lea. Cu aceastã
ocazie atragem atenþia asupra unor mici neglijenþe
strecurate în textele explicative ce însoþesc reproducerile
din volum. Hatshepsut este grafia corectã ºi nu
Hatchepsuth, Coloºii sunt ai lui Memnon , rege al
egiptenilor, ucis de Achile în rãzboiul troian (v. „Iliada”) ºi
nu din Memnon, mai ales cã nu existã o localitate cu
acest nume. De asemenea, Istanbul este grafia corectã
ºi nu Istambul. Oricum, comuniunea text – imagine este
aici mai bunã ca oriunde.
O altã observaþie ce se impune este aceea cã
meditaþia este mai apãsatã, mai gravã decât în celelalte
douã secþiuni: asupra vieþii ºi morþii, sufletului ºi minþii,
realitãþii compromise vs. celei ideale, uitãrii ºi memoriei
prezentului (imund) pe care-l recuzã ºi trecutului de care
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nu se poate desprinde: „Cum sã facã sã-ºi goleascã
mintea de toate porcãriile?” Pentru cã aici – în prezent –
se aflã „o armatã de gândaci gata sã þinã la vedere pânã
la capãt calea virtuþii…” Nu ne poate scãpa sarcasmul
de atitudine. Tonurile sunt mai întunecate, tensiunea
versurilor în creºtere ºi asta vine din înþelegerea faptului
cã trãim vremuri bântuite de stafii ale idealurilor / cauzelor
pierdute, infestate pe termen lung: „aceleaºi chipuri
ordinare” ºi „ieri Ceauºescu, altul ca el?” Coborârea în
Sine, treaptã cu treaptã, trecerea succesivã prin mai multe
câmpuri bioenergetice, îndepãrtarea asigurãtoare de
aceastã lume a chicotelii ºi a rânjetelor obscene pare sã
fie singura soluþie, calea care îi faciliteazã trecerea întro altã dimensiune – cea „a oamenilor singuri ºi a colinelor
verzi”, dãtãtoare de energii noi, vitalitate ºi speranþã.
«Lumea de altãdatã – rosteºte grav ºi definitiv poetul –
ºtia ºi altceva, nu numai sã zâmbeascã tâmp» Întoarcerea
în Sine semnificã acceptarea adevãrului suprem conform
cãruia Inima reprezintã centrul sacru unde se aflã esenþa
lumii: „imagineazã-þi cã inspiri / ºi aspiri prin inimã… acum
te afli într-un / plan profund, energetic al / morþii”. Textul
final, parcã adãugat în ultimul moment, deconspirã – în
faþa unei realitãþi ce ºi-a pierdut sensul – natura sa de
luptãtor: „Sunt aici ºi acum fiindcã trebuia sã fiu aici ºi
acum”.
Mãrturisesc a avea reticenþe – în principiu – în faþa
autorilor care scot volum dupã volum, dar – recunosc –
existã autori celebri care ºi-au impresionat contemporanii
prin puterea lor de creaþie ieºitã din comun, asediindu-ºi
cititorii cu un numãr mare de cãrþi, dar nefãcând rabat de
la calitate (Aº spune cã asta e excepþia, nu regula). Este
vorba despre autori, cum ar spune autorul „Cantonului
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SCRIBUL ªI AVENTURIERUL
Nu ºtiu (ºi nici nu exclud aceastã posibilitate) dacã
poetul Gheorghe Izbãºescu a avut încã de la debut (1984)
ideea unor cicluri unitare ºi judicios coerente, unite prin
forþa ideii ºi amprentã stilisticã, dar – în mod sigur – acest
adevãr i s-a impus mai devreme de anul 1990, când
creatorul a putut respira în voie, trudind într-o nobilã povarã
ºi dulce suferinþã la mai multe ºantiere deodatã: „Ulise al
oraºului”, „Melodrama realului”, „Podul de peste Trotuº”
(cicluri poetice) sau „Salonul de varã” (ciclu romanesc).
În cazul de faþã*, „Ulise al oraºului” a cunoscut un
lung proces de prefaceri, cu reveniri, reaºezãri, rescrieri
parþiale, renunþãri ºi adãugiri, într-o arhitecturã mobilã ºi
mult îmbunãtãþitã pânã a ajunge la forma definitivã de
astãzi. Numai dacã am compara volumul „Viaþa în tablouri”
(1984) cu varianta de acum, reprezentând prima parte a
ciclului (2008), putem observa cu uºurinþã cã diferenþele
sunt foarte mari. Astfel, la debut aveam 56 de texte
organizate în trei cicluri: „Scãrile de marmurã”, „Ulise al
oraºului sau cãlãtoria mitului” ºi „Arhivele de duminicã”,
în varianta finalã avem doar 26 de texte organizate în
douã subansambluri: „Concert de dimineaþã” ºi „Viaþa în
tablouri”. Cele mai multe texte au fost îndepãrtate (vor
migra spre alte cicluri ºi volume), altele au fost modificate
semnificativ. De o pildã, „Scãrile de marmurã”, „Planuri
paralele”, „Viziunea”, „Cãrarea opticã”,„Ulise al oraºului”
cu greu ar putea fi recunoscute, dacã n-ar fi titlurile ºi
câteva versuri esenþiale. Altele au trecut în ediþia definitivã cu titlul modificat: „Cronica subiectivã” (1984) devine
„Mâna cu efect întârziat” (2008), „Alegoria timpului” (1984)
devine „Foaia de temperaturã” (2008), „Peri zographias”

*

Debutul lui Gheorghe Izbãºescu s-a produs în 1984 cu
„Viaþa în tablouri”, dupã care au urmat „Garsoniera 49” în
1985 ºi „Coborârea din tablouri” (1993), piesele primului sãu
ciclu poetic, decantat ºi definitivat în 24 de ani. Prima ediþie a
acestei trilogii (cu toate piesele unite) a apãrut în 1994 la Ed.
Plumb din Bacãu. Cea de-a doua ediþie, cu vizibile schimbãri,
a apãrut în 1998, la Editura Marineasa din Timiºoara. În sfârºit,
ediþia a III-a cu titlul „Scãrile de marmurã” a apãrut în 2004 la
Ed. Limes din Cluj-Napoca. Avem în faþã ºi discutãm ediþia
definitivã „ Ulise al Oraºului” apãrutã în 2008 la aceeaºi
editurã.
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(1984) devine „Tabloul lui Apelles” (1984, iar „În piaþa
sintaxei”) (1984) poate fi recunoscut (parþial) sub titlul „În
Biblioteca din Atena” (2008).
Iar dacã am compara ediþia a III-a a trilogiei, apãrutã
cu doar patru ani înainte (2004) cu aceasta de acum,
definitivã, am constata, de asemenea, o redistribuire a
subansamblurilor ºi intervenþii decise în arhitectura fiecãrui
ciclu în parte, ca sã nu mai vorbim de inerentele modificãri
/ ajustãri la nivelul textelor, în dorinþa de a atinge o cotã
de expresivitate cât mai înaltã, dar ºi ideea poeticã în
slujba cãreia ºi-a pus toate puterile. Sã reþinem cã ediþia
din 2008 pãstreazã structura primului ciclu cu douã
subansambluri: „ Concert de dimineaþã” ºi „Viaþa în
tablouri” faþã de ediþia a III-a, dar schimbã ordinea textelor,
adaugã ºi modificã dintr-o perspectivã sensibil modificatã.
În schimb, simplificã mult „Garsoniera 49” unde apar doar
douã secþiuni distincte („Reºedinþa opticã” ºi „Roman
comun”) faþã de patru în ediþia anterioarã („Reºedinþa
opticã”, „Roman comun”, „Fotografia mãrii”, „Sfinxul din
noi”) ºi doar 27 faþã de 32 de texte. În sfârºit, „Coborârea
din tablouri”, ultima piesã a trilogiei, are în 2004 cinci
secþiuni poetice („Urgenþa cotidianã”, „În jilþul electric”,
„ Ansamblu de manevre ”, „ Douã cetãþi strãine ” ºi
„Apartamentul 8”), în timp ce, ediþia definitivã, din motive
bine întemeiate, prezintã doar trei secþiuni ((„Urgenþa
cotidianã”, „Ansamblu de manevre” ºi „Harta de piele”).
Este evident efortul de a înãlþa o arhitecturã cât mai
trainicã, cu o bunã reglare ºi ritmare a accentelor grave,
cumpãtate, de la o ediþie la alta. Autorul are anvergurã,
gustul marilor alcãtuiri poematice ºi capacitatea de a
vedea dincolo de lumea aparenþelor. A cunoaºte – în
interpretare platonicianã –înseamnã a ieºi din „peºtera”
lumii sensibile, dar ºi a pãtrunde în sine însuºi, pânã la
punctul în care eul se întâlneºte cu „centrul (sãu) sacru”.
Aceasta este ºi tema de prim – plan a ciclului „Viaþa
în tablouri”, componentã a ediþiei definitive (2008) –
întoarcerea spre puritatea dintâi, la viaþa interioarã a celor
ce aspirã la comuniunea cu esenþele divine. Orfeu
Orfeu, „strãin
cu gura încleºtatã” într-o realitate în care sacrul nu se
mai regãseºte, iar mitul se îndepãrteazã tot mai mult de
noi, ºi Ulise
Ulise, cel care inspecteazã, colindã oraºul, descoperind „cã fiinþa cetãþii în trufia clipei trece / nepãsãtoare
pe lângã purpura-n care / istoria ºi-a disciplinat chipul
rece” sunt ipostazele complementare ale eului liric (omul
de acþiune, mereu în cãutare, ºi omul creator, scribul care
þine vie memoria oraºului). Aparent, „picãturile autografe”
sunt ale acestuia din urmã, dar adevãrul este cã izbânda
n-ar fi fost posibilã fãrã coexistenþa scribului ºi
aventurierului: „sãpând în masa de scris ai dat de-o
fântânã / cu apele, decât tine, c-o treaptã mai sus ”.
Amintirile rãmân intacte, iar timpul „nu se mai face fum”.
Naturã optimistã, scribul crede în perenitatea operei
de artã, pãstrând în palme „picãturile autografe”. Intrând
în labirintul memoriei pentru a cuceri încã o datã Troia,
„sufocat în armura extazului”, armurierul se simte permanent pregãtit „pentru clipa epicã”. Demitizarea, printr-un
neadormit spirit parodic, nãscut dintr-o (abilã) perspectivã
a profanului, nu estompeazã nucleul originar, unul grav ºi
profund, cunoscut nouã din celelalte cãrþi ale sale. Astfel,
sirenele (probã iniþiaticã severã) cântã „în culmea mãreþiei
PRO

248", care au avut ºi au posteritate. Cred cã Liviu Ioan
Stoiciu face parte din aceastã categorie. În cazul de faþã,
„Craterul Platon” este o carte uimitoare, strãlucind prin
inventivitate ºi prospeþime, prin forþa discursului liric, ca
o dovadã palpabilã cã poetul nu ºi-a epuizat resursele
umane ºi poeticeºti, cu atât mai puþin nu s-a golit de
substanþã. ªi asta în ciuda a ceea ce cred doi importanþi
critici bucureºteni, dintre care unul îl neagã brutal,
iresponsabil ºi fãrã argumente, iar celãlalt îi recunoaºte
meritele pentru cele scrise înainte de1989 (un fel de
autoprotecþie, întrucât negarea totalã ar fi însemnat
autonegare). Problema e simplã: reaua – credinþã ºi
ranchiunele la vedere nu pot împiedica valorile autentice
sã se menþinã în circuit. În privinþa asta, n-am nici cea
mai micã îndoialã.
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durerea de dinþi”, iar nenea Pericle, paznic la uºa
mitologiei, se mirã statutar: „- Bine, bã, s-a rãstit el la
noi, din socialismul vostru cum de-aþi ajuns p-aci?”
Amestecul planurilor (real–imaginar ºi mitologic-cotidian)
face posibilã coabitarea unor personaje referenþiale din
rafturi deosebite ale istoriei ºi mitului. Oraºul este fundalul
pe care are loc „aventura” în conºtient–subconºtient, sub
aparenþa unei istorii mitice în variantã modernã. Secvenþe
tradiþional–realiste gliseazã celor ficþional–parodice, jocuri
de întrebãri ºi rãspunsuri, intercalate cu ingeniozitate în
eposul repezit, fracturat, cel mai adesea convertit în
reflexivitate ºi deschis spre poezie. Ca ºi la irlandezul
Joyce, datele senzoriale sunt procesate pentru a da
naºtere unor semnificaþii modelate întotdeauna în funcþie
de prezent, chiar dacã acest lucru nu e prea evident.
Ciclul urmãtor, „Garsoniera 49" (captivitatea creatoare,
de care vorbea un distins critic) ne vorbeºte despre
conservarea acestui centru spirituale prin supunerea – în
spaþiul–labirint – la probe iniþiatice decisive (erosulmoartea). Pentru atingerea acestor obiective, realitatea
ºi ficþiunea au încheiat un „acord perfect”. Drept urmare,
„pelerinul din vis” pluteºte pe „o corabie enigmaticã” de la
Trotuº spre Troia, mai apoi spre moarte, de unde nu mai
rãmâne nici mãcar amintirea: „oraºul nu va suspina dupã
noi”. Dacã vocea Poetului se regãseºte în vocea noului
Ulise (omul armelor), dar ºi în aceea a Scribului (omul
stylurilor): „convenþia semioticã a unui singur bãrbat”,
fiicele Circei par sã indice o multiplicare a seducþiei ºi a
posesivitãþii feminine, nu mai puþin malefice ºi funerare.
Tot aºa cum Oneºtiul, oraºul de pe Trotuº, i se înfãþiºeazã
cãlãtorului aprins de ideea întoarcerii acasã ca „o Troie
perversã”. Mirianida
Mirianida, cel puþin în punctul de început, este
mai aproape de Molly decât de Penelopa: stãpânitã de
clipã, capricioasã, senzualã, tandrã, versatilã sau –
dimpotrivã, distantã, devitalizatã, despiritualizatã. Doar
cei doi – „prizonieri în captivitatea cotidianã”. Gheorghe
Izbãºescu stãpâneºte bine limbajul erotic ºi thanatic („Roman comun ”) ºi ne obligã sã observãm în pliurile
discursului îndrãgostit semnele sfârºitului pãmântesc ºi
victoria imaginarului (cu acces neîngrãdit în planul ideilor)
asupra lumii imediate. Ca o adevãratã stãpânã a noului
Olimp ºi a unui teritoriu desenat între Dealul Malu, Trotuº,
Caºin ºi Mãnãstirea Horja, Mirianida – Poezia – Moartea
se adreseazã Scribului (singurul beneficiar): „iatã ochii
vederii tale interioare, / de-acum cu ei / o sã contempli
spaima ºi mãreþia lumii”.
Ultimul ciclu, „Coborârea din tablouri”, pare sã-ºi
propunã reinventarea sacrului ºi convertirea acestuia în
text. Cea care îndeamnã la „sacrificiu” pentru o victorie
scontatã (salvarea „oaselor sacre”) nu e Caliope, muza
poeziei lirice ºi epice, ci Clio, muza istoriei, dominatoare
la sfârºit de veac XX ºi început de mileniu. Cuplul
întemeiat în spaþiul magic al garsonierei 49 se va disipa
sub semnul sacrificiului ignic: realitatea devine utopie /
mit, prin absorbirea cotidianului, de nerecunoscut sub
noua înfãþiºare (aº paria cã autorul l-a citit pe Lucian
Boia). Viaþa citadinã, „maºina civilizaþiei” aduce dupã sine
un înspãimântãtor deficit sufletesc (maºina „de tocat
inimi”, o numeºte poetul). Creatorul, încrezãtor în puterea
poeziei, îºi propune sã adânceascã viziunea: „sã vedem
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dacã poate fi vatrã seacã”, cu toate cã – ºtim bine –
„adâncirea viziunii e-o secvenþã pânditã de acizi ”.
Schimbarea de domiciliu (strada Culturii, apartamentul
8) garanteazã victoria inimilor asupra simþurilor ºi a binelui
asupra rãului. Semnele apocalipsei nãpãdesc mitologia
locului: „deodatã a venit vijelia. / Soarele s-a stins ºi
întunericul uriaº plutea / peste ape ºi uscat / plaja ºi
birturile pustiindu-se ”. Pereþii conacului hatmanului Alecu
Aslan (locul unde se adunau aspiranþii la Poezie, membrii
cenaclului „Zburãtorul”) „erau galbeni de lungã agonie”
þinându-i totuºi departe pe locatari de „rânjetul fanariot al
oraºului - cabaret”. Rãul se confundã cu binele, conacul
rãmânând – în economia burgului – ultimul bastion al
iubitorilor de fantasme, pânã la urmã risipiþi în faþa apelor
ce „suspinã sibilinic”.
Pelerinul – Ulise „nu se mai poate privi / drept în
adâncul fiinþei sã se cerceteze pe sine” decât alãturi de
Mirianida în apartamentul „ capitonat de rãnile Sf.
Francisc” din Assisi, evocat aici pentru cã a promovat în
toate idealul sãu de puritate ºi bucurie evanghelicã, dupã
cum se vede în „Cântul Fratelui Soare”, unul dintre primele
texte ale literaturii italiene (începutul sec. XIII). De
observat cã toate simbolurile majore se regãsesc în spaþii
închise: garsoniera 49, apartamentul 8, conacul lui Alecu
Aslan, Biblioteca, barul Utidava, oraºul de pe Trotuº fiind
proiectat – ºi acesta – ca spaþiu închis. Fãrã îndoialã,
sunt spaþii iniþiatice, unde eul liric (Ulise, Scribul) este
supus unor probe dificile, cum ar fi dispariþia (vremelnicã)
a Mirianidei ºi revenirea acesteia sub o înfãþiºare strãinã
(„Mona – Ra pâlpâie cu carnea de vis”). De data aceasta,
întâlnirile au loc în barul Utidava, locul unde „umbra
demonului” îl împinge sub puterea instinctelor. Noua Circe
aduce la suprafaþa apelor „leºuri de porci”, imagine
degradatã a celor ce ºi-au abandonat credinþa ºi idealul –
o ultimã probã, decisivã, ce are drept consecinþã „un
fierbinte – viitor - manuscris”. Drumul lui Ulise peste mãri
s-a încheiat, el a revenit în Ithaca („Sfinxul din noi”) undel aºtepta Penelopa – Poezia. Aventurierul se lasã absorbit
– în final – de umbra uriaºã a Scribului: „Biografia mea
nu-i decât o hartã de piele…” Închei, afirmând cã „Ulise
al Oraºului ”, în ediþia definitivã, este o reuºitã
incontestabilã a lui Gheorghe Izbãºescu ºi un moment
semnificativ în odiseea liricã a creatorului din România
ultimelor douã – trei decenii.

LA VÂNÃTOARE CU…
„CHEMÃTORI ªI ATRAPE”
La cinci ani dupã apariþia volumului de poeme „A
îmblânzi destinul” (Bacãu, Ed. Corgal Press, 2003), care
a primit, în varianta italianã, Premiul Internaþional de
poezie „Nuove Lettere”, ediþia a XII-a, acordat de cãtre
Institutul Italian de Culturã din Napoli, iatã-l din nou pe

*
Ioan Dumitru Denciu – „Chemãtori ºi atrape. Poeme
târzii”, Focºani, Ed. Andrew, 2008. Precizez cã autorul este
mai cunoscut în ipostaza de romancier: „Luminile zeiþei
Bendis” (1983) ºi „Identitãþile lui Litovoi” (1985) ºi de eseist:
„Rãtãciri esenþiale”, vol. I- 2002 ºi vol. II - 2006
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cuperate)” se apropie mai mult de celãlalt Denciu, la nivelul
expresivitãþii, fãrã sã ofere mari surprize la nivelul viziunii
ºi atitudinilor explicite în relaþiile sale cu Lumea ºi
Eternitatea. Cantabilitatea versurilor este strunitã doar
de conþinutul dramatic – exploziv al trãirilor sale ºi
rezultatul este o liricã rafinatã, unde plasa de referinþe
culturale joacã un rol decisiv; doar satul ca realitate
spiritualã rãmâne o constantã a fiinþei în lupta cu demonii:
„Acum tu rupi din mine ºi pleoapa mi-o cobori / Peste
ce-ai fost, peste ce sunt… neverosimil. / De ºtii vreun
leac al nefiinþei zi-mi-l”.
Alte nume de referinþã întâlnim în secþiunea a II-a a
volumului, „Lasã jocul iluziilor”, cum ar fi: Sardello din
Goito ºi Vergiliu, doi mantovani uniþi într-o îmbrãþiºare,
aºa cum apar în cântul al VI-lea al „Purgatoriului” dantesc,
secvenþã prin care I. D. Denciu sugereazã, în egalã
mãsurã, aspiraþia spre Divinitate „pe aripile Credinþei”,
dar ºi speranþa, dorinþa de a se împlini în Poezie.
Apollinaire, cu sensibilitatea sa modernã, dar ºi cu o
enormã capacitate de mistificare, îi satisface – probabil
– nevoia organicã de autoapãrare în faþa imediatului, de
provocare a unor elemente susceptibile sã formeze o nouã
ordine, dupã cum Eugenio Montalo, alt poet preferat, îl
ajutã sã-ºi edifice confesiunea convertitã într-o meditaþie
gravã asupra sensurilor vieþii, în forme spirituale relativiste
ºi existenþiale: „Muºc din bucata ce mi se dã: / mult –
puþin nu revendic în plus / decât susurul cântecului cãtre
voci amuþite ori renãscute”. Altfel spus, autorul resimte o
„zãnaticã nevoie de frumuseþe” tocmai pentru a-ºi salva
sufletul ºi a da un sens adânc existenþei sale.
Scenarii elaborate, controlate atent de o severã
conºtiinþã esteticã, un vizibil efort de concentrare a
expresiei poetice ºi de înnoire / împrospãtare a mijloacelor,
dar – mai ales – o neadormitã conºtiinþã interogativã:
„De ce nu ne-ai dat sã purtãm pe faþã bunãtatea, /
ºlefuitorule?” Sau: „Cum poate cineva sã mai calce / prin
stãri mirifice, / dupã ce a pierdut graþia?” (Fireºte, e vorba
despre graþia Divinã) Sau: „Dar unde dacã ultime ºi prime
senzaþii / nu mai au noimã ºi loc în acest trup?” În sfârºit,
probabil tema cea mai solemnã a prezentului volum
(nefiinþa) se deschide, de asemenea, într-o amplã
interogaþie: „Moartea – strângerea aripilor sau / deschiderea lor?” Spaþiul reflecþiei este – nu o datã – inflamat
de gesturi combative, devoalând natura sa de luptãtor:
„La jocul iluziilor”, se îndeamnã singur. ªi mai departe:
„Încearcã sã renaºti chiar dacã / pentru asta va trebui sã
mori”.
În faþa „bãtrânului circ” al lumii vidate de sacralitate,
populat de „ rânjiþii demoni, furia poetului devine
devastatoare: „Zguduiri în carne ºi sânge / cutremure
subliminale valuri …” Cu ochii pe veacul copleºit de toate
relele posibile, poetul – cuprins de spaime interioare –
constatã supremaþia surogatului ºi impostura generalizatã:
„cartea se desfinþeºte”, „se aleargã din nou la vraci
astrologi detracaþi / acum spilcuiþi sau drapaþi în
psihoterapeuþi / ºi mai ales la curve pestilenþiale”, atingând
cotele dure ale pamfletului. Motiv pentru care autorul se
întoarce nostalgic spre valorile lumii din care a venit ºi
cãreia îi aparþine, cuprins de-un „dor atroce de mama”
(imagine – emblemã a acestui spaþiu originar). Care e
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Ioan Dumitru Denciu* în ipostaza de poet. Titlul „Chemãtori
ºi atrape” deschide volumul spre mai multe sensuri
posibile: alegoria vânãtorii pentru actul existenþial cu
himera fericirii, aspiraþia spre o lume a esenþelor divine,
creatorul (pre-)destinat sã vâneze nãluca desãvârºirii
º.a.m.d.
Poetul, în viziunea lui Ioan Dumitru Denciu, este o
realitate oximoronicã („ceva rece ascuns” ori / ºi „mistuit
de un lãuntric foc”), scindat între mai multe voci („flatus
voces”) ce relativizeazã totul. Între prezent ºi trecut,
rãmâne vocea de ieri – „sensul de pãtruns”, trecutul care
„în loc sã te regenereze, te sleieºte”. De asta nu-l poate
salva nici mãcar natura sa dualã: intuiþie ºi raþiune, trãire
ºi luciditate, „poet ºi critic”, cu menþiunea cã atât exerciþiul
impus de „realul clipei”, cât ºi acela poetic au drept rezultat
mult râvnita „îmblânzire a Destinului”. Dramatic ºi sfâºiat
de îndoieli este psalmistul Denciu, exemplar prin
intensitatea trãirilor: „Rãbdându-ne în toate chemândune-n nimic / o, Doamne, ne rãmâne doar sufletul pitic. /
Dacã aºa l-ai pus în ziua cea dintâi / oare Pãrinte Tu
Însuþi nu rãmâi / o simplã întâmplare-n univers / o zare a
cãderilor de zar / pe care un cezar alungã alt cezar / ºi
lumea se reduce la înc-un rând de ºters?” („Rugã din
fracturã”).
Întâmplãtor sau – mai degrabã – nu
nu, volumul are
subtitlul „Poeme târzii”, ceea ce ne aduce în minte pe R.
M. Rilke cu „Späte Gedichte”, pe care concitadinul nostru
l-a tradus ºi l-a comentat ºi cu care se înrudeºte spiritual
prin viziune, credinþã, prin caracterul neliniºtit ºi frenetic
al cãutãrilor, pendulând permanent între transcendent ºi
real, având sentimentul comuniunii cu lucrurile lumii, dar
ºi cu nesfârºitul morþii, cu Dumnezeu ºi puritatea
eternitãþii: „Cu tine mã simt mai adãpostit în simþul
furtunii”. Iar mai departe: „Mã alinã cãuºul suflãrii tale
aspre / prin care trece nedezminþitul cânt. / ªi eu pe
Dumnezeu îl caut ºi poate / aidoma l-am gãsit: pui de
pasãre cãzut din cuib”. Fãrã a ignora distanþele morale ºi
estetice, absolut fireºti, ce separã pe cei doi creatori, nu
putem sã nu observãm cã, în cazul de faþã, tonul este
mai peste tot grav ºi apãsat, uneori ironic, rareori sarcastic, dar - e limpede – în cele peste o sutã de poeme
ce compun actualul volum întâlnim aceeaºi gândire
agitatã, îndreptatã spre interior, într-un limbaj ferm ºi plastic.
Poet al profunzimilor rãmâne autorul „Rãtãcirilor
esenþiale” chiar ºi atunci când pare cã se abandoneazã
„jocului”, adresându-se pe rând, domnului Matusalem,
domnului de Prepeleac, domnului Cãtuºe – Verzi, în cele
din urmã, Moºneagului – pe tema longevitãþii (înþeleasã
ca un dar divin) ºi înþelepciunii: „te-a scãldat la sân
verdeaþã / somn uºor ºi aer pur”. Interogaþia gravã din
finalul textului ne reþine în cercul întrebãrilor esenþiale:
„Numai nouã ampenajul / rãnii ne-a deschis mirajul / ºi
ne-a ascuþit mesajul?” Suspendat între un trecut pe care
nu-l poate recupera ºi „clipa fãrã viitor”, poetul cautã – cu
o luciditate dureroasã, având conºtiinþa zãdãrniciei
eforturilor sale – „leac de nefiinþã”.
În mod categoric, avem în faþã un poet matur, primenit
– în raport cu prima sa carte – ºi foarte sigur pe mijloacele
sale, cu observaþia cã prima secþiune, „Ultimele rime (re-
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rolul poetului („torturat de nãluca fericirii”) în aceastã
realitate ostilã? „Topirea violenþei”, ne rãspunde acesta
într-un text. Existenþa poetului, în afara unui rost superior, devine indezirabilã ca o (inutilã) „mustrare de
conºtiinþã”. Poezia se justificã nu numai ca terapeuticã a
spiritului, ci ºi prin funcþia de regenerare a naturii umane.
Secvenþa ultimã, „Cãtre Marele Sine”, cu doar 14 texte,
reitereazã – sub presiunea limitelor de tot felul –
necesitatea Drumului spre Centru, acea realitate sacrã a
fiinþei noastre, spre care tânjim la maturitate,
corespondentul ideal al existenþei dintâi: „Flori de magnolie
vor exploda / din toþi ghimpii memoriei, / respira-vor prin
porii clãdirilor sumbre, / ape ºi miresme translucide se
vor face. / Te vei crede-ntr-o þarã strãinã mult - doritã”.
Deloc întâmplãtor, este evocat într-un alt topos cãrturãresc
– „Deºertul Tãtarilor” (Dino Buzzati), ca semn al absurdului
existenþial ºi al aºteptãrii inutile. De aici, din conºtiinþa
limitelor culturale ºi lingvistice în care i-a fost dat sã existe
literar, vine ºi dorinþa sa „de a scrie într-o altã limbã”,
pentru o nouã „iluzie de împrospãtare”, de schimbare a
semnelor într-o realitate pre-destinatã.
Poetul experimenteazã formula suprarealistã, fãrã sã
se lase stãpânit de ea, cocheteazã cu aceea
expresionistã (nu lipsesc de aici „þipãtul” ºi nici contururile
congestionate ale realului), foloseºte prudent ironia,
interogaþia apãsatã, uimirea simulatã, însoþitã de acea
seninãtate pe care o are înþeleptul ce descoperã la fiecare
pas noi adevãruri integrabile într-un sistem coerent de
valori, dupã cum apar ruperile de ritm calculate (crispãri
dureroase), autorul fiind conºtient cã Poezia nu te opreºte
în revãrsarea spre moarte. În lupta sa cu limitatul ºi
ilimitatul, câºtigã – fãrã drept de tãgadã – creatorul de
frumos, vânãtorul bântuit de „nãluca desãvârºirii”.

TRISTEÞEA UNUI LEVANTIN
„ºi beat de ea ºi de pãcate
trãiam din plin pe jumãtate”
Dan Petruºcã se aflã la al doilea volum* de poeme ce
beneficiazã de contribuþia prestigiosului artist plastic Mihai
Chiuaru. Aº aprecia – din start – cã e vorba de o colaborare
fericitã, cu rezultate faste în ambele cazuri (2005, 2008).
„Toate-s cam de pe când”, chiar dacã are un titlu cam
zgrunþuros ºi indigest, este cartea unui poet matur ºi
inventiv, ce oferã cititorilor norociþi pagini de o mare
savoare lingvisticã, atât de rar întâlnitã în poezia ultimului
sfert de veac românesc. În linii mari, creatorul din Bacãu
continuã ºi dezvoltã temele, dar ºi linia expresivã din
volumul anterior, mereu în dispoziþie liricã, o cuceritoare
vervã, rod al unei fantezii inepuizabile ºi unui excepþional
simþ al expresiei poetice de mare efect. Sã adãugãm
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Dan Petruºcã – „Toate-s cam de pe când”. Cu o prefaþã
de Constantin Dram ºi o postfaþã de Cassian Maria Spiridon.
Iaºi, Editura Universitas XXI, 2008. Acesta urmeazã volumului
„Poezia îmi stãtea pe genunchi”, Iaºi, Editura Universitas XXI,
2005. Debutul editorial se produsese în 1998, cu un volum
de eseuri, „Mister ºi literaturã”, apãrut la o editurã bãcãuanã.
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acestor observaþii de început cã, deºi aparent se
abandoneazã jocului ºi voluptãþilor interzise, poetul – un
auditiv prin excelenþã – a devenit mai grav ºi mai
responsabil, þinându-se departe de gratuitatea
experimentelor pur formale, oricât de spectaculoase.
Patru mi se par figurile retorice fundamentale, în jurul
cãrora se organizeazã toate celelalte elemente, sensuri
ºi semnificaþii: ODAIA (camera, maºina) , topos sacru al
intimitãþii ºi spaþiu al memoriei („îþi mai aduci prietene
aminte”) de unde poþi cãpãta acces spre lumea esenþelor,
OGLINDA, simbolul succesiunii formelor, instrumentul
iluminãrii ºi al revelãrii identitãþii („mã vezi / te vãd în
oglindã cu bruneta / sau venind de la blonda / molaticã
din catifele”), obiect ºi subiect al celor mai înalte experienþe
spirituale (iubirea, moartea, creaþia), CARTEA (biblioteca),
simbol al cunoaºterii din care se împãrtãºeºte acesta în
confruntarea cu trãirile nemijlocite („îmi cerea mai târziu
o carte / despre nimicuri în fond ºi ceva despre moarte”),
de unde ºi mulþimea reperelor culturale (Aristarh din
Samos, Euclid, Homer, Horaþiu, Diotima, Enkidu, Ahile,
Briseis, Rubens, Simone de Beauvoir, Mateiu Caragiale,
Leonid Dimov, Emil Brumaru, M. Dinescu, N. Stãnescu,
G. Bacovia), în sfârºit, LÃTRATUL ca ademenire, chin
dulce, þipãt, neaderenþã ºi revoltã („pânã ies din vinuri
treaz / scuip ºi latru de necaz”).
Nu puteau sã lipseascã de aici tentativele de a
configura o artã poeticã („Monolog Convorbiri Interviuri”).
Textul se naºte din nevoia de a stabili corespondenþe ºi
relaþii între cei care sunt ºi cei care au fost, dar ºi din
necesarul schimb de substanþã între vârstele suprapuse
ºi aparent etanºe ale aceluiaºi individ, de la puritãþile
vârstei dintâi („cerul atât de înalt”) pânã la cedãrile vârstei
a doua („ cerul atât de mãrunt ”) întru „ recuperarea
paradigmei”. Îndrãznesc sã cred cã poetul respinge ferm
fragmentarismul ºi lipsa de idealitate, neavând comun
cu postmodernismul decât unele procedee bine asimilate
felului sãu de a simþi ºi de a gândi. Rezultã o artã poeticã
eclecticã (în principiu), dar de o indiscutabilã originalitate
(în expresie), însã ºi un personaj „oximoronic” (creatorul…
creat), naturã miºcatã de puternice contradicþii: cãutare
impudicã „într-o potrivire nepotrivire”, „cu stele fixe ºi
orizonturi rotitoare”, „urcare – coborâre”, ipostazã
contemplativã ºi reflexivã: „cu umbra mea în lesã /
lãtrându-mi la picioare”, semn al dedublãrii antagonice.
Iar textul, rostit ºi rostuit, nu poate decât sã reflecte
aceastã dinamicã a contrariilor, corespunzãtoare,
momentului de graþie / fãrã disimulaþie.
Dacã postmoderniºtii se îngropau în realitatea imediat
tangibilã, asumându-ºi lumea obiectelor, exhibându-ºi
datele biografice ºi limbajul frust, uneori prea slobod, pe
mãsura lipsei lor de transcendenþã, Dan Petruºcã, mai
aproape de L. Dimov ºi Mateiu Caragiale, e atras de
„lumea nepipãibilã” nelãsându-se stãpânit de aparenþe.
Privirea lui pãtrunzãtoare trece de pragul vârstelor
anterioare pentru a se evalua cu o reverenþã nostalgicã:
„nu mã aflu într-o vârstã / ºi iubitor ca un patriarh / nici
mãcar pândit / de rigoare cum era Aristarh”. Copilul
neatent, cu degetele murdare de cernealã, a aºteptat
(poate) prea mult pânã când a primit vizita Ei (Poezia –
Iubita - Moartea) pentru a-l provoca(„se dezbrãca
113
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Mai peste tot întâlnim aceeaºi imaginaþie senzorialã
prolificã / generoasã, apropiatã oarecum de cea a lui Emil
Brumaru, mai puþin impudoarea imaginarului creat. Ceea
ce autorul „Infernalei comedii” numeºte, rãsuceºte,
rostogoleºte la vedere, autorul din Bacãu sugereazã,
sublimeazã ºi, cu deosebire, camufleazã, întrucât sensul
ultim demersului sãu este, în ciuda aparenþelor de joc
erotic, unul profund spiritual. Cea pipãibilã ºi nepipãibilã
nu este „grasa” lui Emil Brumaru, ci eterna ºi tulburãtoarea
Poezie – Iubitã – Moartea însãºi: „gheaþã pe buric ºi
febrã / astãzi ieri trecea ºi mâine / piele de cãþea de
câine / sã mã gudur latru uºi / pe la inventând mãtuºi / te
între imagini pierd / tocmai când sã te desmierd”. Poezia
nãscutã din mari combustii, cãutãri, frisoane ºi slãbiciuni
abia ghicite alunecã în zona unui lexic a cãrui expresivitate
apare din întâlnirea uimitoare a cuvintelor ºi gesturilor
argotice cu frumuseþile cizelate ale unui matein nostalgic ºi rafinat: „miºto putoare din poveºti / din ce coclauri
te iveºti // ºi te nãºteam de nu erai / în iadul meu fãcut
din rai”.
Dan Petruºcã se dovedeºte a fi un eminent regizor al
scenelor marcate de un senzualism estet. Mecanismul
imaginarului nu dislocã realul, ca la E. Brumaru, ci îl
absoarbe în forme tandre ºi suave, miºcãri voluptoase ºi
gracile într-un evantai cuprinzãtor al senzualitãþii
controlate de o discretã dar fermã conºtiinþã esteticã.
„Personajul” feminin se naºte halucinant din apele
trecutului, ca o apariþie stranie ºi etericã, afabilã ºi
ocrotitoare: „Cu buze umede cu sete / îngenunchea bând
sã m-alinte / celest albuº fãrã cuvinte / apoi pleca venea
din când / în când stãteam sfios la rând “. Drept urmare,
avem desenat un spaþiu levantin atins de aripa
melancoliei, desprins din tinereþea sa studenþeascã sau
din Isarlâcul barbian, aici erotizat, unde moartea ºi iubirea,
Eros ºi Thanatos se întâlnesc pe linia nesigurã dintre vis
ºi realitate: „dezlegare-i la femei / face ultimii dinari / pielea
ei de sub ºalvari / cã pe-aici pe undeva e / ºuier lung de
cucuvae / tot cu moartea-s ºi cu ea / când iubesc pealãturea”. Nu ne poate scãpa nostalgia copleºitoare ce
respirã din fiecare vers, în ciuda portretului (auto-)ironic,
siluetã trecãtoare în braþele acestei Minna – Ilinca, incertã
ca ºi lumea revelatã prin puterea cuvântului de cãtre
autorul acestui volum.
Acesta iubeºte intimitatea, spaþiul domestic unde,
alãturi de o libertate neîngrãditã a imaginaþiei, întâlnim
senzualitatea fermã, ironia pãtimaºã, predispoziþia ludicã
coexistând cu aceea elegiacã, o candoare mai mult jucatã,
momente de intertextualitate (G. Bacovia, M. Dinescu,
N. Stãnescu, E. Brumaru) o sintezã poeticã trecutã prin
atelierele de lucru St. Mallarmé ºi Ion Barbu, precum ºi
un numãr impresionant de oximoroane ºi construcþii
oximoronice: „ce frumoasã era sânii ei ce zãpezi / fierbinþi
suspendate”, „ºi coapse dulci ºi cu duhoare”, „mi se pãrea
cã sunt cam prins / în gheþuri verzi fierbinþi ºi nins” Ori:
„aºa cã lasã-mã sau mai bine du-mã în cârcã / înger al
meu ºi nãpârcã”. Poet al trãirilor totale sau pe jumãtate
refuzã gratuitatea ºi nu se lasã refuzat de Idee, nu-ºi
îndepãrteazã de la sine temele mari ºi se lasã strãbãtut
de temeri ºi neliniºti în aceste voluptuoase poeme de
dragoste ºi moarte. El reuºeºte, printr-o distribuþie
PRO

repetându-se / aproape obraznicã pânã la jupã / apoi
rãmânea încã aºa / de frumoasã ºi dupã”), trecând astfel
aspiraþiile ºi puterile tatãlui în personalitatea fiului. În altã
parte, autorul sugereazã procesul creaþiei înþeles ca
pândã, cãutare ºi osândã, într-o construcþie sinestezicã
ce duce Poezia în zona simþurilor rãtãcite / dereglate:
auzul care „latrã”, privirea care „orbecãie ameþitã”,
mirosul e „crispat ”, în timp ce vârful degetelor se
depãrteazã „de trupul ei”, adãstând în rugãciune ºi
credinþã întoarsã „pe dos”.
Senzualitatea unor imagini se asociazã surprinzãtor
cu spaþiile generos livreºti printr-un necesar „recurs la
memorie”, ceea ce atrage dupã sine meditaþia stãruitoare
pe horaþiana temã „fugit irreparabile tempus” într-un joc
puþin scontat al cantitãþii ºi calitãþii silabelor („Ode”, II,
14, 1). Din tunelul timpului, astfel deschis, se aude „un
clipocit de sandale pe / trepte de marmurã” (evident, Roma
anticã) ºi, inevitabil, rostogolirea desinenþelor verbale fãrã
de care nicio comunicare nu poate fi articulatã. Auzul
Auzul, în
cazul de faþã, devine simþul fundamental ce împinge fiinþa
spre adevãrata cunoaºtere: „ºtiam / sã trãim în neºtire
destul / de aproape de moarte”. De remarcat insistenþa
cu care poetul apeleazã la starul senzorial (a privi, a vedea,
a simþi, a auzi), cu o apetenþã niciodatã epuizatã, dar ºi
la reperele culturale de maximã semnificaþie în economia
discursului poetic (Enkidu, cel rãpit pustiei de o fiicã a
plãcerii). Ne aflãm adeseori proiectaþi într-un spaþiu parodic ºi oniric, cu alunecãri fugoase dinspre realitate spre
vis ºi utopie, dinspre reverie spre luciditatea prezentului,
purtând aura unei „oacheºe epopei autohtone”. Triumful
civilizaþiei pustiitoare (în plan moral), cu acel D. J.,
Dumnezeu atotputernic al unei umanitãþi pervertite prin
eros carnal, exploziv ºi exclusivist, anuleazã sau –cel
puþin – estompeazã valorile unei alte lumi patronate
înþelept. Diotima (Platon) sau, mãcar, Simone de Beauvoir,
oscilând între idee ºi viciu „pour une morale de l’ambiguité”
Sintaxa poeticã fragmentatã, rãsucitã, redusã la liniile
esenþiale, orchestraþia bine strunitã a versurilor descoperã
ochiului interior frumuseþea concretã ºi evanescentã, în
acelaºi timp, a celei nãscute în „cercul pãtrat” dintr-o
„geometrie spartã”. Întâi se face auzitã EA, Poezia: „tu
chicoteai leneºã”, dupã care aceasta îi invadeazã posesiv
simþurile: „te vãd, te pipãi, te gust” pentru ca, mai la urmã,
sã se multiplice în „pãienjeniº de oglinzi” gângurind,
ºoptind: „mã vezi / mult mai bine atunci / când eºti surd
/ sau mã guºti / aproape bãtrân când eºti puºti”. Evident,
Iubita – Moarte – Poezie îl locuieºte, ascunsã bine în
„cercul pãtrat ” al existenþei. Tot acesta transformã
universul apropiat într-o efervescenþã de plante, forme
repezi ºi mirosuri tari (o þelinã adormitã, un nap, arbore
de cacao, un strugure gureº, o ceapã afrodiziacã, brusturi
tineri, mireasmã de scorþiºoarã). Imaginaþia lui Dan
Petruºcã (senzorialã ºi nu numai) este tumultoasã,
neistovitã ºi fascinantã, însoþitã de o cantabilitate
seducãtoare ce nu-ºi propune sã camufleze neliniºtile ºi
tristeþile nãucitoare ale creatorului supus, în cele din
urmã, de creaþia sa: „în grãdini mai / nechezau niºte meri
o iubeam / înflorit în canalizare / sau în zid cu fructe pe
dealuri / în zare // mâinile ei mã cojeau foarte / încet
pânã la miezul albastru ºi pânã / la sâmburi ca o stãpânã”.
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echilibratã a notelor grave ºi parodice, sã pãstreze în
surdinã inflexiunile tragice, acoperite fiind de jocurile
spectaculoase de cuvinte (ºi ritmuri), aparent facile ºi
superficiale, demonstrând o impresionantã disponibilitate
pentru un numãr mare de coduri poetice ºi tehnici
prozodice, fãrã estomparea mesajului propriu ºi a
originalitãþii indiscutabile. „Toate-s cam de pe când” este
cartea unui levantin trist ºi profund, ce aduce în poezia
noastrã de azi un aer de evidentã prospeþime ºi vigoare.

DOR DE DUMNEZEU
Îmi propun sã scriu o cronicã atipicã. De aceea vã
sugerez sã citiþi ºi sã apreciaþi valoarea versurilor ce
urmeazã, o micro-antologie alcãtuitã de subsemnatul, cu
rugãmintea sã faceþi abstracþie – pe moment – de numele
autorului, ci doar sã vã întrebaþi dacã textele vã conving
sau nu: << În cutia de scrisori / aud cum ronþãia /
Aºteptarea…>>, <<De la o vreme, în casã / îmi înfloresc
insomniile>>, <<Palatele iubirii noastre / digerate de
gropile de gunoi / ale vremii…>>, <<… luna când / lanurile
de porumb / îºi despletesc fecioarele>>, <<Din zarea
privirii mele / zboarã ferestrele - / fluturii casei prin care /
vedem / cum se duce timpul>>, <<Pe-al iederii plai / trec
turmele sevelor / în transhumanþã / spre Rai…>>, <<Azi
noapte m-am îmbãtat / de prea mult întuneric>>, <<Vreau
veacurile din / calendare / sã fie pline de dragoste>>,
<<Iarna pe degerãturã / se furã copacii / precum miresele
/ încãrcate de alb…>>
În speranþa cã versurile citate au avut efectul scontat,
am sã vã informez cã ele au fost reþinute din noul volum*
de poeme al lui Constantin Duºcã, al patrulea în bibliografia
autorului de la debutul editorial produs în anul 2000.
Recuzita poeticã, consecinþã a unei sensibilitãþi genuine, din „Manechin de veghe” (2008), este, ca ºi în celelalte
volume, una romanticã, cu înclinaþii evidente spre
meditaþie ºi apãsate note elegiace, dar fãrã a refuza – în
mãsura în care se pliazã pe structura sa psiho –
intelectualã – mijloace împrumutate din varii teritorii
poetice. Sediul central al unui þinut ferm desenat este
inima
inima, dupã cum sensul acestor izbucniri lirice, caligrafii
rafinate ºi ambiþioase, este întotdeauna iubirea
iubirea, „zborul
spre stele”, drumul „spre Rai”.
Densitatea vocabularului afectiv dovedeºte din plin
acest lucru: dragoste (frecvenþa - 6), iubire (5), sufletul
(6), inima (4), bocet (2), lacrimi, mângâiere, dor
dor,, sentiment, teamã, gelozie, jar
jar,, flãcãri (figuri ale intensitãþii),
, precum ºi construcþiile nominale din aceeaºi sferã
semanticã: pãdurea din suflet, pofta inimii, ºoapte de
dragoste, foc stins etc. Risipa (timpului, trupului,
sufletului) ºi pervertirea valorilor arhetipale, într-un veac
atât de mercantil ºi plezirist, sufocat de aparenþe, în care
manechinul (fie el ºi de veghe) se substituie omului viu
ºi moral, i se par cele mai vãtãmãtoare lucruri ce pot
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Constantin Duºcã – „Manechin de veghe” (versuri),
Râmnicu – Sãrat, Editura Rafet, 2008. Acesta urmeazã
volumelor: „Poezia citeazã poeþii pe ordin de front” (2008),
„Lacrima labirintului” (2001) ºi „Sãrutul umbrei” (2006)
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afecta condiþia umanã, atât de vulnerabilã în faþa
rostogolirii timpului. Prin puterea iubirii
iubirii, sufletul poate
deveni un eden vegetal locuit de „obiectul” adoraþiei sale
(cãprioara). Dar fãrã îndoialã cã ºansele omului de a se
mântui ºi de a dãinui într-o altã existenþã – „curãþatã de
pãcate” se aflã în poezie ºi rugãciune: „Astãzi am hotãrât
/ sã mai împrumut din cer / (…) / fãrâmã de har / divin /
pentru a scrie / câteva poeme / pentru mai târziu…”
Cel puþin o treime din texte sunt strãbãtute de un fior
religios autentic. Astfel, „ În Grãdina Ghetsimani ”
proiecteazã eul liric în timpul ºi spaþiul biblic, ca o expresie
a dorinþei irezistibile de a aduce fiinþa în zona sacrului:
„mã plimb în gând / prin Grãdina Ghetsimani, / doar –
doar îl voi întâlni / pe Mântuitor / pentru o nouã / Cinã de
Tainã…” Vocabularul religios, deºi semnificativ, nu
impresioneazã prin cantitate, ci prin calitate, inoculând
cititorilor credinþa în Divinitate ºi-n Viaþa ce va sã vinã.
Astfel Dumnezeu apare în ºapte poziþii, Cer – ceruri în
opt poziþii, luminã – lumini ºi pãcate în câte trei poziþii,
mãnãstire, abis, vestalã cu câte douã poziþii, credinþã,
icoane, eternitate, Biblia, Mântuitor
ul, Raiul cu câte o
Mântuitorul,
singurã apariþie, la care trebuie sã adãugãm câteva
sintagme nominale consacrate serviciului religios: marea
judecatã, îngerii pãzitori, cântecul cântecelor
cântecelor,, Cina
cea de tainã, Maica Domnului, duhul sfânt º.a.m.d.
E un copleºitor dor de Dumnezeu în aceste texte, de
sacru, de strãlucire divinã.
Dacã Ioan Botezãtorul, vestitorul Mântuitorului, trãia
în pustiu cu insecte ºi miere sãlbaticã, poetul – naturã
optimistã – este de pãrere cã „sunt tot mai mulþi acei /
care se întorc în pustiu” întru convertirea inimilor spre
credinþã, vestind apropierea împãrãþiei lui Dumnezeu.
Omul este „larvã adulmecând mãrul”, „copãcelul Bonsait”,
prizonierul Timpului, cu aparenþa unui „pescar” care
încearcã sã-l prindã, condamnat sã-ºi epuizeze resursele
de vitalitate între limitele impuse, a cãrui rãsplatã este
întotdeauna tãcerea nefiinþei.
Dar C. Duºcã nu este un poet linear, monocord ci
unul rãvãºit de întrebãri, încercat de dileme ºi îndoieli:
„Sã aleg, sã nu…” Dupã care, se întreabã în final: „cum o
fi mai bine?” Ispitele de tot felul („haiducul de trup”, „vinul
/ ºi aerul – jar mocnind”) se adaugã altor frãmântãri ce
divulgã un spirit raþionalist bine camuflat. Este mãnãstirea
un loc sacru, atâta timp cât „arginþii” (bun pãmântesc)
contribuie la întemeierea ei? E o straºnicã îndoialã ce
vizeazã o instituþie menitã sã medieze între om ºi
Dumnezeu: „O fi la temelie ºi / puþin duh sfânt, / cine
poate sã ºtie?” Îmbãtat „de prea mult întuneric”, autorul
acestui volum se proiecteazã – aproape resemnat – în
ipostaza ciclului condamnat „sã-ºi îngroape visele”. Doar
gândul / sufletul mai este purtãtor de luminã divinã,
condiþionat de întoarcerea în intimitatea trecutului: „Sunt
doar gândurile lui, / venite înapoi / sã mai dea / puþinã
luminã”. Oriunde, mai precizeazã acesta, chiar „în adânc
de pãmânt” mai existã o speranþã, o „sãmânþã dornicã
de senin” ºi, de aici, ºansa mântuirii („Abis înflorind”).
Sisif a fost înmormântat (un „mort frumos hãrãzit / sã
care Apusul în spate / odatã cu bolovanul / crescut pe
umãrul sãu / pentru eternitate …”), cutia Pandorei a
dispãrut (rupând „digul Speranþei / de a visa”), dupã cum
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îndrãgostitul de Sirinx (nimfa) se aflã în cãutarea flautului
fermecat, cu trimitere la zeul Pan, acea fascinantã
divinitate a pãdurilor ºi a pãºunilor, a turmelor ºi animalelor
sãlbatice, a pescarilor ºi vânãtorilor. Aºa cum era de
aºteptat, poetul reuºeºte sã-ºi gãseascã – ca alternativã
– rezerve sufleteºti în amintire
amintire, ca fiu al spaþiului matricial
(satul, natura inocentã).
O altã temã gravã, în conexiune cu cele discutate
mai sus, este cea a timpului
timpului. Drept urmare, valorile
temporale sunt invocate / evocate aproape la fiecare pas:
timp (7 apariþii), vreme, ani, (câte 3 apariþii), veac,
anotimpuri, ceasornic, clipã, (câte 2 apariþii), calendar
dar,, trecut, milenii, zile, nopþi º.a.m.d. Timpul este,
cel mai adesea, resimþit ca o limitã asprã, dar ºi ca o
probã decisivã prin care se verificã voinþa ºi putinþa omului
de a ºi-l gestiona în aºa fel încât sã nu regrete, înainte
de final, cã nu l-a trãit conform aspiraþiilor sale, cu ochii

îndreptaþi spre înãlþimi, unde Luceafãrul se aflã „pãstor /
de pazã la grãdinile cerului”.
În ciuda unui vocabular generos, foarte variat ºi complex (la nivelul ansamblului), poetul þinteºte permanent
spre esenþialitate ºi concizie. De altfel, textele sunt, mai
întotdeauna, fulgerãri ale gândului luminãtor, zboruri
scurte ºi remanente pe „planeta dragostei”. O intensã
expresivitate rãsucitã în sine, rezultatã ºi din echilibrul
structurilor nominale cu cele verbale, cât ºi dintr-o bunã
cãutare,
cumpãnire a substantivelor verbale dinamice (cãutare,
cucerire, rãscolire, rãtãcire, evadare
evadare) cu cele statice
privire, amintire, aºteptare, chemare, tãcere, durere
(privire,
durere)
asigurã volumului o anume stabilitate, chiar dacã nu se
întrevede o idee poeticã care sã dea coerenþã volumului
aflat în discuþie. „Manechin de veghe” este mai degrabã,
cartea unei mari promisiuni decât a unei împliniri
aºteptate.

Ioan Holban

HARUL POVESTIRII ªI ARTA
PORTRETULUI

* Arhimandrit Timotei Aioanei, Aduceri aminte despre
oameni ºi locuri din þinutul Fãlticenilor, Suceava, Editura
„Muºatinii”, 2009.
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mereu, printr-un glas puternic ºi constant care ne aduce
aminte de pãrinþi, bunici ºi cunoscuþi, de morminte sfinte
ºi de oameni care au constituit modele pentru noi ºi ne-au
adus luminã în suflete. Pentru mine Fãlticeniul ºi
Rãdãºeniul au un loc special. M-am strãduit întotdeauna
sã le vorbesc ºi altora despre oameni ºi locuri, despre
întâmplãri uitate ºi istorii vechi pe care le-am auzit sau
le-am cules din tezaurul cãrþilor (…) Paginile alãturate –
scrie autorul într-o Însemnare de început – vorbesc despre
iubirea mea pentru Fãlticeni, despre iubirea altora pentru
zona ocrotitã de mãnãstirile Probota, Râºca, Slatina,
Buciumeni ºi despre sumedenie de biserici vechi ºi noi,
fiecare ascunzând înlãuntrul ei Sfinte istorii ºi rugãciuni
sfinte, ca niºte cupe de tãmâie care se înalþã înaintea
Mântuitorului Iisus Hristos. Motivul esenþial al apariþiei
acestei cãrþi este acela al recunoºtinþei ºi al neuitãrii”.
Fãlticenii ºi împrejurimile – toposul de identificare al
fiinþei interioare, gena, Leagãnul ºi Casa – sunt un þinut,
spune pãrintele Arhimandrit Timotei Aioanei, nu – un loc
(o zonã, un teritoriu, un oraº, un spaþiu, un simplu punct
de pe hartã);cuvântul, cu toate înþelesurile sale dezvoltate
în cuprinsul volumului trebuie citit în „cheia” sa veche:
iatã ce ne învaþã Dicþionarul: Þinut 1. (în Evul Mediu, în
Moldova). Unitate administrativ–teritorialã corespunzãtoare judeþelor din Þara Româneascã. 2. Loc, regiune,
cuprins (delimitat prin anumite caracteristici). 3. (În limba
românã veche). Þarã. Þinutul Fãlticenilor este, aºadar,
„echivalentul”, în Moldova medievalã a judeþului valah ºi
al „þãrilor” ardelene (ale Haþegului, Bârsei, Criºurilor etc.);
PRO

Pãrintele Arhimandrit Timotei Aioanei, a cãrui lucrare
literarã ºi culturalã este greu de cuantificat, „preþãluit”,
cum zicea Ion Creangã, publicã, acum în urmã, o impresionantã carte:” Aduceri aminte despre oameni ºi locuri
din þinutul Fãlticenilor”*, apãrutã cu binecuvântarea I. P.
S. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei ºi Rãdãuþilor, este o
carte de evocare ºi rechemare a trecutului, de îmbrãþiºare a vieþii, cum spunea Gala Galaction, asumându-ºi
modalitatea naraþiunii la persoana întâi, luând câte ceva
din fiecare specie a literaturii subiective. Aduceri aminte
despre oameni ºi locuri din þinutul Fãlticenilor se citeºte
ca o carte de memorii ºi confesiuni, ca un jurnal intim ºi
o autobiografie literarã, explorând trecutul ca pe o comoarã de preþ – paradigma în jurul cãreia se construieºte
fiinþa interioarã: „Fãlticeniul este un þinut al revãrsãrilor
de har ºi luminã, o gurã de rai ºi un loc al frumuseþilor
nepãmântene. Fiecare considerã aºa þinutul natal ºi poate
cã e firesc sã te regãseºti în spaþiul pe care l-a hotãrât
Dumnezeu sã-þi fie Leagãn ºi Casã. Amintirile copilãriei
ºi iubirea celor din jur rãmân, pentru fiecare în parte, cea
mai preþioasã agonisealã a sufletului ºi o purtãm cu noi
pânã în Cer. Legãtura noastrã cu þinutul de naºtere devine
mai evidentã atunci când drumurile vieþii ne duc departe,
în lume. Oricare ar fi rostul nostru, locul natal ne cheamã
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þinutul, adicã þara Arhimandritului Timotei, e o lume ce
face parte din structura de profunzime a universului spiritual al românitãþii: Fãlticeni, Rãdãºeni, mãnãstirile
Probota, Râºca, Slatina, Buciumeni, oameni ai Bisericii,
dar ºi slujitori, închinãtori, binefãcãtori ºi toþi cei care
intrã acolo cu fricã de Dumnezeu, clerici ºi mireni (care
nu sunt „vocali” ºi nu ocupã prima paginã a cotidianelor
ºi tabloidelor ºi nici micul ecran) – acestea sunt locurile
ºi oamenii care constituie temeiul lumii evocate în Aduceri
aminte despre oameni ºi locuri din þinutul Fãlticenilor.
Înainte de toate, lucrarea pãrintelui Arhimandrit
Timotei Aioanei este o carte a trecutului, care pare sã-ºi
asume integral notaþia lui Gala Galaction din Jurnalul tipãrit
în urmã cu treizeci de ani: „Prezentul e atât de fulgerãtor
în scurtimea lui, încât poþi sã-i spui cã e o pãrere a
trecutului. Toate lucrurile ca sã fie, ca sã aibã fiinþã ºi
valoare pentru sufletul nostru, trebuie sã fi fost, adicã sã
fi trecut. Pentru sufletul omenesc, un eveniment este,
trãieºte ºi doare, atunci când nu mai este, când a fost,
când a trecut”. Amintirile din carte sunt – spune autorultrãite, auzite sau culese „din tezaurul cãrþilor”: din memoria fiinþei, directe, dar ºi amintiri-ecran, cum le spune
Sigmund Freud. Orice demers de acest fel implicã ceea
ce teoria literaturii numeºte pactul adevãrului, al sinceritãþii (ºi nu al verosimilitãþii, presupus de proza de ficþiune);
pãrintele Arhimandrit cautã nu doar adevãrul faptelor, ci,
mai ales, pe acela al inimii, încercând sã descopere în
aproape fiecare figurã evocatã pilda, modelul moral, cu
atât mai important azi, într-o lume securizatã. Întoarcerea
în trecut e însoþitã cu fapte de stil din ce în ce mai rare
într-o limbã românã contemporanã agresatã de tot felul
de cuvinte ºi construcþii lingvistice „cool”; fãrã a folosi un
lexic arhaizant, autorul (re)aduce limbajul cãrþilor bisericeºti într-o carte – document al memoriei colective, dar
ºi, deopotrivã text literar –, descoperind cu dãrnicie mierea
limbii române ascunse (în spatele neologismelor ºi, cum
spun lingviºtii, „barbarismelor”). Astfel, cãlugãrii iubitori
de rugãciune ºi liniºte „se nevoiesc” în mãnãstire, cãutând
„Lumina cea neînseratã”, priveghiul se þine „dupã
rânduialã”, vocea pãrintelui Ilie Cleopa e „ca a tunetului”,
preotul Petru Irimescu e „fãrã odihnã un rugãtor ºi un
cinstitor”, model de „jertfelnicie”, anii trec „prin clepsidra
vremii” , o icoanã e „mãiestrit zugrãvitã”, obstacolele se
„biruie” (nu se depãºesc), chilia ieromonahului Casian –
Onufrie Frunzã este „pustniceascã”, monahul Cozma a
lucrat la Mãnãstirea Neamþ „în lungã nevoinþã”, iar una
din virtuþile sale a fost „negrãirea de rãu”, fiind „pãstor de
suflete” al „obºtii”, Vasile Lovinescu se plimbã „la vremea
înseratului”; inserþia acestor cuvinte, sintagme ºi construcþii ale limbii române ascunse se face firesc în fluxul
narativ: „Fiu al þinuturilor fãlticinene, nãscut la Moiºa în
1909, Gheorghe Baltag avea sã devinã unul dintre cei
mai cunoscuþi preoþi ai zonei. Lucrãrile prin care s-a
remarcat acest sacerdot sunt greu de cuprins în pagina
unei sãrace amintiri”: aici, cuvântul „sãrac” nu e ceea ce
ºtim, îndeobºte, azi, nu are legãturã cu averea sau, mai
bine, cu lipsa de avere: el provine din limba plinã de
farmecul arhaitãþii ºi al sensului primordial („fericiþi cei
sãraci cu Duhul”), cel din cãrþile sfinte.
Harul povestirii ºi arta portretului reprezintã pivoþii
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naraþiunii din Aduceri aminte despre oameni ºi locuri din
þinutul Fãlticenilor. Fraza, arhitectura textului sunt ale
povestitorilor moldoveni, venind pe filiera cronicarilor, a
lui Ion Creangã ºi Mihail Sadoveanu, pânã azi: „Într-un
sãtuc din marginea Fãlticenilor trãia o femeie cuvioasã.
Adunase în tolba vieþii mulþi ani ceva peste optzeci, ºi-ºi
ducea zilele într-o odaie modestã lãsatã pentru ea în casa
pãrinteascã pe care o împãrþea cu fratele ei ºi cu soþia
acestuia. Era acceptatã cu greu de cãtre rudenii ºi aproape
în fiecare zi avea de întâmpinat un alt calvar, certuri,
înjurãturi ºi permanentã ameninþare cu trimiterea la azil.
Fratele, cu inima împietritã, uitase repede cuvintele mamei
Safta repetate în fiecare zi pânã la despãrþirea de ei:
«Aveþi grijã de Saveta – Elisabeta n.n. – ajutaþi-o sã
treacã prin încercarea amarã a vieþii ei…», vorbe spune
în van. Cei din casã nu doreau sã facã binele. Grãbiþi,
preocupaþi numai de ei, uitau sã priveascã spre Cer.
Râdeau când se vorbea de Dumnezeu ºi nu ºtiau cã aveau
posibilitatea sã câºtige cele cereºti vieþuind în cele
pãmânteºti, frumos, omeneºte, întâlnindu-L pe Hristos
care suferea în omul de alãturi”. Pãrintele Arhimandrit
Timotei Aioanei face dovada meºteºugului folosirii
timpurilor verbale, fapt esenþial pentru un text care se
circumscrie literaturii subiective; frapeazã, mai ales,
valoarea acordatã imperfectului, în lunga tradiþie fixatã,
la începutul secolului trecut de Marcel Proust: „Mãrturisesc – scria Proust în Journées de lecture – cã o anume
utilizare a imperfectului indicativului – a acestui timp crud
care ne prezintã viaþa ca pe ceva efemer, trecãtor, care,
în momentul în care traseazã acþiunile noastre, le ºi
loveºte cu iluzia, le cufundã în trecut fãrã a ne lãsa, ca
perfectul, consolarea pe care o oferã activitatea împlinitã
– a rãmas pentru mine o sursã inepuizabilã de misterioase
tristeþi”: ceea ce, la Proust, era sursa unei inepuizabile ºi
misterioase tristeþi, la povestitorul de azi imperfectul e
timpul care pune ordine între amintiri, le leagã, pentru a
ilumina prezentul ºi a oferi un temei sigur viitorului.
Portretele impresioneazã prin plasticitate, dar ºi prin
acurateþea liniilor; iatã-l, de pildã, pe Pãrintele Zenovie
Ghidescu: „Pãrintele Zenovie de la Nechit este un cãlugãr
cu chipul desprins din cãrþi de demult. Un om ca o umbrã,
cu trupul covoiat de povara celor 88 de ani care au trecut
peste el. Cum aratã acum, aºa arãta ºi în urmã cu treizeci
de ani”. Un pictor ar putea face , dupã text, o galerie de
portrete fãrã a avea nevoie sã vadã sau sã procure o
fotografie a personajelor (persoanelor, personalitãþilor)
evocate de autor. Acestora li se adaugã „icoanele” copilãriei, într-un flux autobiographic emoþionant adesea, care
începe ºi sfârºeºte în matricea Rãdãºenilor:” De fiecare
datã când am ajuns la Rãdãºeni, în biserica sufletului
meu, lângã mormintele bunicilor care mi-au bucurat
copilãria, am trãit taina întoarcerii la izvoare. Ostenit de
drum ºi de hãþiºurile prin care am trecut, îmi ostoiam
setea adãpându-mã din apa cea bunã aflatã în fântâna
de sub streaºina bisericii. Liturghiiile ºi slujbele de la
Rãdãºeni rãmân bucuriile veritabile ale unui om care
cautã, dincolo de lucruri mãrunte, esenþialul”.
Aduceri aminte despre oameni ºi locuri din þinutul
Fãlticenilor este, cum spunea inspirat Grigore Ilisei cartea
unui cronicar al inimii adresându-se altor inimi.
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UN SISTEM DIACRITIC ÎN
EXERCIÞIUL FUNCÞIUNII*

* Alexandru Cistelecan, Diacritice, Editura Curtea Veche,
2007.
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este textul prim al diacriticilor. Nu citãm deoarece
trunchierea diminueazã toatã construcþia de idei ºi toatã
frumuseþea scriiturii. Ironia ºi despicarea firului în patru
pentru a depune piese convingãtoare la dosarul critic sunt
prezente în toate recenziile. Aici, vreau sã zic, cã toate
sunt riguroase ºi responsabile. Riguroasa orchestrare a
ideilor ºi formularea judecãþilor de valoare sunt camuflate
de „libertinajul” discursului – lexic, sintaxã, digresiuni ºi
paranteze, construcþie. Trebuie sã fii atent pentru a nu
deveni victima acestor capcane. Uneori demersul
cronicarului se desfãºoarã aºa: o rapidã ºi sinteticã
poziþionare a cãrþii ºi a autorului ei; apoi, atacarea pe
fond a cãrþii. Textul astfel construit este, dupã nevoi,
condimentat cu observaþii de ordin psihologico-moral
totdeauna juste ºi fãcute cu amiciþie, nu cu pornire
„judecãtoreascã” inchiziþionalã. Spre exemplu, lui Adrian
Marino îi dezvãluie grandomania, egolatria ºi „þinuta de
apostol”; lui Eugen Simion – orgoliul. La Eugen Simion,
considerat de Alexandru Cistelecan unul din marii noºtri
critici, supãrã nu orgoliul, ci faptul cã nu aºteaptã ca alþii
sã-i recunoascã ºi sã-i promoveze vocea criticã, valoarea,
care în unele „felii” ale literaturii e prima. În alte cronici îºi
nuanþeazã ºi dezvoltã metodele dupã cartea recenzatã.
De exemplu, ceea ce am numit mai adineaori încadrarea,
poziþionarea obiectului devine un miniportret psiho-moral
sau mici fiºe de bibliografie adnotate. Aºa este cazul
cronicilor: Ion Pop – Expertiza poeziei; Laurenþiu Ulici –
O revanºã monumentalã; Cornel Moraru – Ultimul spartan
(eu aº completa cu „ultimul maiorescian”). În alte recenzii
înaintarea sprea substanþa cãrþii comentate se face prin
crochiuri teoretice; vezi spre exemplu Virgil Podoabã –
Extras din manuscris, în care comenteazã volumul „Întru
extreme” în care Virgil Podoabã scrie depre poezia lui
Aurel Pantea. Frecventele paranteze ºi digresiuni nu sunt
plictisitoare ºi nici nu tulburã curgerea textului critic.
Dimpotrivã, ele contribuie la rotunjirea comentariului. Altã
datã îºi începe cronica cu observaþii aparent strãine. Iatã
spre exemplu cum începe cronica Sonia Cordoº de faþã
cu reacþiunea: „Nu-ncape vorbã cã dupã edictul de
expulzare a protopãrinþilor, omenirea (ºi omul odatã cu
ea) a dus-o tot într-o crizã. Nici cealaltã antropogenezã
nu stã mai bine, cãci ºi acolo coborîrea din copac a
rezultat ca o cãdere în angoasã, fiind întru totul similarã
alungãrii din paradis. Nu e tot una sã-ntinzi laba dupã
banana mai coaptã ori sã pui mâna pe sapã (mai trebuind,
pe deasupra s-o inventezi). Pe drept sau abuziv, generaþie
dupã generaþie s-a autocompãtimit ºi s-a eroizat ca martirã
a crizei, proclamându-l doar, din loc în loc, a posteori
PRO

Exeget sobil al poeziei, dupã Ion Pop, poate cel mai
autorizat, Alexandru Cistelecan se dovedeºte a fi la fel
ºi al criticii literare. Argument, Diacritice, Ed. Curtea
Veche, 2007. Diacriticele criticului de la Vatra sunt puse
unor cãrþi de criticã ºi eseisticã în 25 de recenzi, de la
veteranul Adrian Marino la tânãra Sandra Cordoº.
Dincolo de aspectul punctual specific fiecãrui volum
(autor) comentat, criticul urmãreºte ºi altceva. Acest
altceva e de dibuit în „introducerea” cronicii la cartea Al
treilea discurs al lui Adrian Marino aflat în dialog cu Sorin
Antohi. În acele propoziþii deducem teza în raport cu care
criticul contureazã „tabloul periodic” al criticii româneºti
din ultimii 20 de ani: „Românii, se ºtie, au douã vechi
(putem pentru ca sã zicem chiar veºnice) ºi grave
probleme - pe lãngã cele, multe, trecãtoare sau netrecãtoare, dar considerate zi de zi: una de identitate ºi
cealaltã de plasament. Una nu e mai gravã decât cealaltã.
Ele sunt atât de interdependente încât par una singurã.
În orice caz, rezolvarea uneia ar uºura rezolvarea
celeilalte. Numai cã nici una dintre ele n-o lasã pe cealaltã
sã se clasifice. Problemele – acestea douã – emuleazã
între ele pentru a se menþine în ambiguitate. Iar ambiguitatea creºte spornic, în pas cu bibliografia. Pe mãsurã
ce aceasta se umflã, rezultã tot mai limpede cã cele
douã cauze stau într-un ºah etern”. Tocmai de aceea nu
suntem de acord cu afirmaþia cuiva conform cãreia
Diacritice ar fi o simplã antalogie de recenzii. Diacritice
este o carte de criticã literarã, mai mult, e o carte despre
critica literarã. La baza ei stã un sistem teoretic ºi chiar
unul, discret, civic. La autorul celor douã volume de TOP
intuiþia, gustul, preferinþele au suport teoretic precis ºi
solid, aºa cã el executã cu dragoste cartea comentatã.
Întotdeauna comentariul critic e adecvat specificului cãrþii
recenzate ºi a autorului ei. Punând diacriticile necesare
Al. Cistelecan nu se foloseºte de un pat a lui Procust.
Aprecierea criticã asupra cãrþii se formuleazã de la prima
frazã, chiar din titlul recenzei, ºi se definitiveazã în ultima. Acest traseu este parcurs folosindu-se de variate
tehnici ºi procedee.
Una din aceste metode este ironia, de diferite grade.
Ea, pe cât de subtilã, e pe atât de incisivã. (atentie!
Niciodatã nu e ironizat omul – persoana fizicã). Folosind
ironia autorul cronicii obligã cartea (ºi pe creatorul ei) sãºi facã „autocritica”. Un exemplu, absolut, putem spune,
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invidiabile vremuri armonice revolute”. Domnul Cistelecan
are un dar aparte de a povesti conþinutul cãrþii comentate.
E vorba de fapt de o adevãratã tehnicã a basoreliefului
prin care se aduce în prim-plan ideile cãrþii pe marginea
cãrora, apoi, se deapãnã demersul critic. Dupã ce ai întors
ultima paginã a Diacriticilor ºi închizi ochii, pe ecranul
minþii þi se perindã în primul rând titlurile recenziilor.
Alexandru Cistelecan are un har în a gãsi pentru cronicile
sale titlul monadã care închide în el atât „problemul” cãrþii,
cât ºi pe cel al autorului ei. Cronicile criticului de la Vatra
par foarte libere, spontane, dezinvolte. Dar numai aparent.
Dimpotrivã, ele sunt fãcute în sistemã.
Toate procedeele ºi tehnicile ce þin de metoda criticã
a lui Cistelecan, pe care am încercat sã le identific, la
prima vedere, induc ideea de totalã subiectivitate a actului
critic. Departe de acest pãcat. Pentru convingere sã citim
opera colegilor ºi concitadinilor sãi (Cornel Moraru, Virgil
Podoabã, Nicoleta Sãlcudeanu, Iulian Boldea) ºi apoi
cronicile consacrate cãrþilor lor. Alt exemplu de obiectivitate ni-l ofera recenziile la cãrþile lui Ion Bogdan Lefter,
Gh. Perian, Al. Th. Ionescu. Criticul de la Vatra nu se dã
în vânt dupã optzeciºti deveniþi postmoderni. Cu toate
acestea, cronicile la cãrþile celor menþionaþi mai sus nu
sunt pornite. Dimpotrivã, e rãbdãtor ºi la obiect, iar acolo
unde se impune nu ocoleºte laudele; vezi cronica Nicolae
Leahu – Optzecismul bine cumpãtat.
În cronica literarã fãcutã la (în) CENTRU, autorului
recenzat, fie din Timiºoara, Cluj sau Sibiu, i se mai pun
în cârcã ºi ceva calitãþi ºi merite. Dar, în general, cu
consecinþe pãgubitoare pentu toþi, existã din partea
Centrului o atitudine de sus faþã de provinciali. Centrul
se face cã uitã, cã nu vede (aude) sau chiar neagã cã la

Cluj ºi Timiºoara, ori la Mureº sau Sibiu ar exista, dar
mai ales existã câte o „ºcoalã criticã”, adicã valori. Printre
altele, cartea lui Cistelcan, despre care scriu, dã printre
rânduri (nu dincolo de ele) un rãspuns la asemenea
atitudini incriminante de noi. E suficient sã citim „legate”
paginile consacrate cãrþilor semnate de Cornel Moraru,
Virgil Podoabã, Iulian Boldea, Nicoleta Sãlcudean pentru
a ne convinge cã la Vatra existã o realã ºi valoroasã
ºcoalã criticã, nu doar pe hârtie.
Paginile lui Cistelecan nu sunt doar simple ºi gratuite
recenzii; ele sunt ºi expuneri de idei ºi convingeri civiceetice vis-a-vis de ceea ce numim actul de criticã literarã.
Dupã atâtea laude musai ºi câteva observaþii critice.
Astfel cronica la Istoria literaturii a lui Alex. ªtefãnescu
putea fi mult mai severã cu multe aspecte ale ei. Lãsând
la o parte subiectivitatea, toate cronicile au adus o mulþime
de observaþii critice justificate. Situaþia este oarecum
inversã în cazul cronicii la La literatura românã sub
comunism a lui Eugen Negrici. O altã observaþie criticã:
nu negãm demersul original (personal) al lui Caius Dobrescu
asupra operei lui Eminescu, dar Cistelecan acordã prea
multe plusuri cãrþii lui Dobrescu, Mihai Eminescu.
Imaginarul spaþiului privat. Imaginarul spaþiului public
lic, fãrã sã semnalizeze ºi minusurile care nu sunt puþine.
În multe din paginile sale, Caius Dobrescu rãmâne la stadiul
de „frondã” la adresa „castei eminesciene”.
Dincolo de aceste obiecþii nu putem decât sã
consemnãm cã Cistelecan pune fiecãrei cãrþi comentate
semnul diacritic cuvenit. Dincolo de câºtigul instructiv
(informaþie, clarificãri, etc.), textul lui Alexandru Cistelecan
se citeºte cu plãcere pentru frumuseþea lui esteticã (de
limba) ºi logicã.

Dragoº Viºan

OLTENESCUL DUH ZOGRU AL DOINEI RUªTI
În 2006 prozatoarea Doina Ruºti publicã romanul tragicomic* ºi fantastic Zogru, a cãrui acþiune „draculescã”
pleacã din anul 1460 de la lacul Snagov. Pe malul
acestuia, apoi ºi în insula unde-i ctitoria lui Vlad Þepeº –
topos magic peste secole – apare un pricolici, Zogru,
agent patogen al bolilor ºi molimelor. La o scarã demograficã extinsã, acelaºi rol nefast îl capãtã spre jumãtatea
romanului ºi o vâlvã a bãlþii, Omul Negru, care va aduce
ciuma pe vremea lui Alecu Moruzi ºi a lui Ianache
Vãcãrescu. Am socoti romanul un fel de baladã postmodernistã, dar termenul s-a depreciat imediat dupã 1990.
Este cântecul de gestã al familiei Drãculeºtilor, precum
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* Doina Ruºti, Zogru, 2006.
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ºi al lui Zogru – un fel de cavaler al întunericului, prinþul
spiritelor de tot soiul ºi al fantomelor.
Zogru reprezintã, prin posibilitatea iscodirii minþii
oamenilor în care intrã, un barometru etic mai mult decât
regional, el fiind ºi-un duh al bucureºtenilor. Îl aflãm iniþial
experimentând, din Evul Mediu pânã în epoca modernã,
mentalitãþile românilor din Sudul Olteniei (CoteniComoºteni fiindu-i „mater genetrix” – pãmântul-mamã).
În treacãt fie spus, într-un articol recent de ziar Doina
Ruºti mãrturiseºte cã s-a nãscut la Comoºtenii despre
care mereu face referiri în Zogru, ea însãºi având ºi sânge
de la aromânii veniþi din Serbia la sfârºitul epocii fanariote.
Se întreabã la un moment dat despre etimologia acestui
toponim, Comoºteni: sã vinã de la termenul juridic
„comoºtenitori”? – cu siguranþã nu, etimonul real fiind
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când pricoliciul se naºte, ieºind brusc din pãmânt precum
Kir Ianulea al lui Caragiale, fãrã sã fi avut iniþial vreun
trup. Ultima gazdã i-a fost eroina principalã a romanului,
Giulia, în iulie 2005. Ea îl þine captiv în sine neºtiind cã
ar fi provocat astfel moartea amândurora – ceea ce nu sa întâmplat. Pentru cã tânãrul Andrei Ionescu este
chemat de la ea ºi, ca un veritabil Parsifal, elibereazã pe
nãri ºi pe gurã un alt pricolici ca un abur violet cu chipul
noii Giulii, pereche pentru Zogru. În acest artificios
deznodãmânt elementul kitsch nu are efect fantastic, fiind
cel puþin bizarã normalitatea cã Andrei îi aduse Giuliei
contra lui Zogru intrat în ea, un pricolici-pereche ucigaº,
astfel încât dupã întâlnire celor doi le-a dispãrut ºi iubirea
platonicã.
Zogru-Pampu, primul avatar al pricoliciului, voia s-o
iubeascã, neºtiind cã ar face un incest, pe Ghighina,
singura fiicã legitimã a spãtarului Gongea. Pampu,
posedat de Zogru, îºi va da viaþa salvând-o de Mihnea,
fratele lui Vlad Þepeº, bastard fãcut de cãtre tatãl acestuia
cu o slujnicã la Curtea din Târgoviºte. Peste un sfert de
mileniu Andrei Ionescu þine la universitatea din Poitiers o
comunicare ºtiinþificã din partea Academiei Române unde
lucra, explicând cã se descoperiserã osemintele lui Vlad
Þepeº. Se înºela, cãci ele erau ale lui Mihnea, pe care îl
lãsase atârnat în copac însuºi Zogru-Pampu ducând-o
pe Ghighina la Snagov, ca s-o gãseascã tatãl ei – stãpânul
sãu, spãtarul Gongea. Prinþul Mihnea fusese ucis de
tâlhari. Giulia filmase, titrase în francezã ºi îi trimise lui
Andrei Ionescu un reportaj despre aflarea osemintelor lui
Dracula. Acesta voia sã þinã un simpozion, sã publice un
referat. Însã, cu sprijinul sau prin posedarea lor de cãtre
Zogru, unii angajaþi de la Academie, Ancuþa ºi Cãtãlin,
subalternii lui Andrei Ionescu – imfatuatul autor al acestui
proiect – dezmint ipoteza lui:
«Dar, dupã film, Ancuþa, cu Zogru în ea, a cerut voie
sã spunã câteva cuvinte:
– Proiectul acesta, desigur incitant, ridicã unele semne
de întrebare, cel puþin pentru mine. În primul rând, trebuie
spus cã nu s-a gãsit niciun semn cã omul ar fi avut haine
pe el. Apoi, craniul nu fuesese descãpãþânat. Se ºtie cã
Vlad Þepeº a fost decapitat, iar capul lui împãiat a fost
trimis la Poartã. În opinia mea, nu existã nicio dovadã
clarã cã aceste oseminte ar fi aparþinut voievodului valah.
Colegul meu, Andrei Ionescu, în calitatea lui de
coordonator al proiectului, a impus o viziune de care eu
mã dezic, în numele adevãrului ºtiinþific.
ªi pânã sã-ºi vinã în fire Ancuþa, Zogru se ºi repezise
în Cãtãlin, care ºi el era de acord cu Ancuþa, ba, mai
mult, credea cã toatã munca se produsese mai curând
sub impulsul subvenþiei venite de la tatãl domnului Andrei
Ionescu.»
Este respins proiectul lui Ionescu deoarece ducea la
desfiinþarea mitului Dracula cu mormântul gol din Snagov.
Probe indubitabile apar în ºedinþa academicienilor; oasele
sunt ale unui bãrbat mult mai tânãr, prinþul Mihnea, fiul
nelegitim al lui Vlad Dracul, în pofida dezgropãrii sigiliului
domnesc ºi inelului de aur, pe care le purta când fusese
ucis de tâlhari.
Remitizarea legendei lui Dracula – purã speculaþie
romanescã – porneºte de la statutul de martor istoric al
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totuºi legat de „moºtenire”.
Interesând-o mult pe Doina Ruºti întreg arborele sãu
genealogic, nu ne mai mirã cã ºi pe oltenescul personaj
spectral Zogru din roman îl intereseazã «cãldura sângelui»
strãmoºilor ei, mai cu seamã dacã îl þin captiv ºi… este
captivat sã intre iarãºi în toþi descendenþii lui Ioniþã
precum ºi în cei ai lui Iscru, din vremea lui Vlad Tepeº
pânã-n zilele noastre. Mai mult, Zogru ajunge sã
vampirizeze sau sã transmigreze ca duh în oamenii urbei
lui Bucur – singura capitalã europeanã ce se formase din
unirea a o sutã de sate, aºa cum aratã Constantin Olariu
în Bucureºtiul monden. Zogru putea supravieþui ca peliculã
plutitoare ºi târâtoare, dar mai ales intrat în corpurilegazdã, precum un virus ce le domina sau nu voinþa. Victor Kernbach scrie în Dicþionarul de mitologie generalã
cã pricoliciul «este închipuit ca un om cu coadã, nãscut
dintr-o împreunare incestuoasã, umblând însã fãrã
astâmpãr, deplasându-se rapid ºi manifestându-se mai
ales în apariþii nocturne»; «poate strãbate orice obstacol
ºi se aºeazã pe pieptul oamenilor adormiþi. Totuºi, în
ciuda puterii sale, pricoliciul este fãpturã muritoare ºi
asexuatã.». În romanul Doinei Ruºti Zogru este boemul
pricolicilor, vrând sã-ºi întâlneascã spiritul-pereche în
dragoste, însã va da ºi peste moartea sa într-un inevitabil
final. Umanizat, nu vrea s-o mai omoare pe îndrãgostita
Giulia, ultima lui victimã, ci se apropie de extincþia sa
apoteoticã. Se reia alegoria barocã a fluturelui nocturn
atras de foc, pentru cã amorul îl ucide sau îl face mult
prea vulnerabil pe orice îndrãgostit. El intrã – când Doina
Ruºti finalizeazã acest roman, în 2005 – în sângele Giuliei,
urmaºa episodicului personaj Iscru, cel care adusese
cadavrul lui Þepeº la poarta mãnãstirii Snagov. Cum acest
personaj feminin, Giulia, prin specializarea în
cinematografie, dar ºi prin vioiciunea ochilor, are foarte
multe în comun cu autoarea romanului, Doina Ruºti, ea
are privilegiul sã asiste la apoteoza finalã: eroul Zogru se
volatilizeazã ca o bandã de celuloid, unindu-se în eter cu
altã peliculã-oglindã într-un final narcisistic. Îºi gãseºte
eterica moarte, se înalþã la cer cu acest duh pereche,
«noua Giulie», pentru cã el este inspiratorul autoarei
romanului Zogru ºi trebuie sã aibã un sfârºit textualizant,
sã intre în alt tipar decât «leagãnul cald al pãmântului» –
de unde sãrise ca un copil din flori la gâtul, în sângele
puternicului Pampu (primul care-l adoptase fãrã voie) întro zi din Sãptãmâna Mare a anului 1460.
Aproape invizibilul Zogru se crezuse nemuritor ºi îºi
compãtimea purtãtorii umani în care intra pentru o vreme
sau pânã aveau sã moarã contaminaþi fizic de energiile
sale nefireºti. Þinea la o categorie de oameni ce se
trãgeau din Oltenia sudicã, însã numai dacã ei erau loiali,
precum Iscru ºi neamul sãu din Comoºteni. Le ºtia
bunãtatea ºi hãrnicia moºtenite din generaþie în generaþie,
pâna la Giulia – studenta de la Cinematografie. În schimb
neamul lui Ioniþã-Ionaºcu-Ionescu îi repugnã total, pânã
ce-ºi gãseºte naºul în ultimul descendent, Andrei
Ionescu, de care se îndrãgostise Giulia.
Zogru intra muºcând pe neobservate, la jugularã, pe
victimele sale umane, prima fiind chiar omul pânã atunci
foarte blând care-i dãduse chip (icon identitar): Pampu,
fiul nelegitim ºi sluga spãtarului Gongea, în anul 1460,
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personajului Gongea spãtarul, omul de încredere al
Drãculeºtilor. Dar ºi de la redarea fantasticã a douã
dialoguri, dintre Zogru ºi Dracula, apoi dintre Zogru ºi
Omul Negru de pe un lac bucureºtean – pe acesta din
urmã considerându-l fantoma lui Negru Vodã. Destinul
nefavorabil al lui Vlad Þepeº, sau al unui ipotetic frate
Mihnea plana deja ca blestem al Drãculeºtilor, începând
cu executarea tatãlui lor, Vlad Dracul – aºa putându-se
explica latura sumbrã a mitului Negru Vodã, cel care-ºi
cãuta în baladã locul de pomenire înainte de a pune fundaþii
cetãþii de scaun: «Gongea ieºea din cancelaria
domneascã, de unde îºi luase þidula cu rangul de spãtar.
Bineînþeles, nu dusese niciodatã spada domneascã, dar
ajunsese sã comande un grup de ostaºi tineri, mulþi dintre
ei luaþi din garda voievodalã. Acestora li se spunea
spãtãrei, iar el devenise spãtar prin asociaþie. Aºadar,
ieºea din cancelarie când a auzit tropotul cailor. Apoi a
vãzut cãlãreþii. Aveau blazonul Hunyazilor. Au descãlecat,
au trimis înainte solul, apoi au intrat în palat. L-au scos
pe Vlad Dracul în piaþã, au spus ceva despre trãdare ºi
nesupunere, apoi i-au luat capul.»
Ieºit din trupul epuizat al lui Pampu, Zogru fusese
absorbit prin 1476 (anul asasinãrii lui Vlad Tepeº) în lemnul
porþii mãnãstirii Snagov. De ce stãtuse acolo ca un duh
încãtuºat din O mie ºi una de nopþi? Pentru ce stãtea
lipit ca un afiº pe aceastã poartã, fãcând vizibile chipul
ºi corpul lui Pampu ca o hologramã din cap pânã-n
picioare? Doina Ruºti satirizeazã în prima jumãtate a
romanului Zogru miracolul de la Maglavit, figura legendarã
a lui Petrache Lupu. Numai cã hierofania Maglavitului este
miniaturizatã (prin mise en abïme) de cãtre duhul Zogru ce
se cãieºte ºi-l divinizeazã pe Pampu dupã moarte –
devenind un fel de chip cioplit al acestuia. Cãlugãrii îl
consideraserã încã de-atunci, de la sfârºitul anului 1476,
drept o icoanã fãcãtoare de minuni. Aveau sã-l înhumeze
pe Pampu chiar acolo unde murise, la Snagov, cu mult
fast monahal ºi adunare de credincioºi. Trist pentru faptul
cã-l fãcuse pe primul om parazitat de el sã moarã, Zogru
începe sã infesteze trupurile cãlugãrilor, omorându-i ca
sã iasã din ele sau sleindu-le puterile pânã în 1520.
Zogru împinge pe scenã personaje fascinante, fiecare
cu câte un prototip istoric, precum Vlad Þepeº, Zoe ºi
Alecu Moruzi, Ianache Vãcãrescu. Aflãm cã la începutul
anului 1477 fantoma lui Vlad Þepeº sau Dracula bântuie
deja ca un Golem, dupã ce domnitorul, ieºit din temniþa
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de la Viségrad, tocmai pierise asasinat la sfârºitul lui
1476 într-un complot boieresc, capul sãu împãiat fiindu-i
dãruit sultanului ca sã fie convins de uciderea diabolicului,
negrului duºman al Islamului. Trupul domnitorului, spiritul
neadormit al lui Dracula nu este lãsat în odihnã decât un
sfert de veac, cât a stat îngropat la sfinþita poartã a
Mãnãstirii Snagov. Aluzia Doinei Ruºti ar fi cã doar
moaºtele lui Pampu ºi icoana Zogru semãnând cu un
cap de viþel puteau sã reþinã creºtineºte maleficul spirit
al lui Dracula. Dar, odatã cu incendierea mãnãstirii din
neatenþia unui monah Dionisie, lemnul porþii ºi icoana sui
generis au ars complet, eliberându-i imediat atât pe Zogru
cât ºi pe rãzbunãtorul Dracula. Pe acesta din urmã îl
aduseserã cu sania peste lacul îngheþat al Snagovului ºi
îl puseserã acolo înºiºi oºtenii Iscru ºi Petru al lui Ioniþã
(în urmaºii cãrora Zogru va gãsi mereu adãpost timp de
cinci sute de ani). Capul ºi braþul drept ale lui Vlad Þepeº
fuseserã oricum tãiate când fusese asasinat ; cadavrul
nu-i fusese înmormântat în ctitoria Snagov, ci la poarta
ei, ca sã calce peste el «picior sfinþit». Peste cincizeci
de ani osemintele domnitorului au fost spãlate, arse, iar
cenuºa lor bãgatã într-o cutie de brad ferecatã în argint,
pe care cãlugãrii speriaþi de Zogru au aruncat-o pe fundul
lacului Snagov. Legenda posedãrii ºi uciderii cãlugãrilor
de cãtre Dracula – dupã ficþiunea Doinei Ruºti – este
creatã artificial, de fapt Zogru acþionând în ei, pânã când
Neagoe Basarab îi înlãturã, îi exorcizeazã, rezidind din
temelii Snagovul, fãrã fostele ziduri de cetate: «Era la
începutul lui ianuarie 1477. Zogru, supt în poarta de platan, privea peste lacul îngheþat, resemnat cu soarta lui
de icoanã fãcãtoare de minuni. Singura bucurie era sã
vadã oamenii venind la poarta mãnãstirii. Se uita la ei ca
la un spectacol. […] Aproape de miezul nopþii a apãrut o
sanie trasã de doi bãrbaþi: Iscru, mai greoi acum ºi copleºit
de viaþã, ºi Petru, unul dintre bãieþii lui Ioniþã, Bubosu.
Erau obosiþi, înfriguraþi ºi flãmânzi. Plecaserã de cu searã
cu trupul lui Vlad, descãpãþânat ºi cu braþul drept
þinându-se doar într-o pojghiþã de os. Colindaserã din
porunca lui Basarab pe la douã mãnãstiri, care nu
vruseserã sã primeascã trupul fostului domn. Acum îºi
încercau norocul la Snagov. […] Dupã ce au pus în
mormânt trupul principelui Vlad Dracul, deasupra
mormântului a apãrut o scânteie, care l-a luat prin
surprindere pe Zogru, ºi din ea s-a fãcut linia de luminã
care arãta ca uºa unei frizerii crãpate în întunericul nopþii.
Apoi a apãrut cu totul Vlad, buimãcit ºi crunt, privind cu
luare-aminte peste zidul mãnãstirii. […] Mulþi erau înfricoºaþi de mormântul lui ºi încercau sã pãºeascã fãrã sã-l
calce. Unii poate cã îi ghiceau prezenþa, ca Giulia ori ca
Andrei Ionescu, dar foarte mulþi nu erau speriaþi decât de
propriul gând, cã mormântul unui om atât de sângeros e
sãpat în poarta mãnãstirii. Încet, cu anii, s-a înrãdãcinat
credinþa cã spiritul voievodului bântuie þinutul. ªi nu era
departe de adevãr. Vlad Dracul i-a þinut tovãrãºie lui Zogru
un timp. El culegea veºtile, plutea deasupra pãdurii,
asculta ce spun cãlugãrii ºi venea apoi sã stea de vorbã.
ªi-au povestit vieþile, ºi-au împãrtãºit experienþele. […]
Cãlugãrii au rãmas în continuare acolo, slujind în biserica
cea micã din fundul curþii, pânã în 1512, când Neagoe
Basarab a rezidit din temelii mãnãstirea Snagovului.».
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UN ROMAN AL TRANZIÞIEI NOASTRE
BEZMETICE: GHEORGHE MOCANU

*Gheorghe Mocanu, Hematomul roºu, Focºani, Editura
Andrew, 2008.
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autoritãþilor. Asemenea lui Chiril Meriºor din romanul lui
Constantin Þoiu, „Galeria cu viþã sãlbaticã”, Zlateº
Velniceanu este ºi el un inadaptat al societãþii, al unei
alte societãþi care preia ºi prelungeºte pãgubos multe
din metehnele comunismului.
Realitatea în totalitatea ei este aºa de constrângãtoare,
cã nu lasã personajului central nici o portiþã de salvare,
de reintrare în rost, de optimizare a aptitudinilor sale
medicale. Toate curg împotriva a ceea ce înþelege Zlateº
Velniceanu prin bine ºi normalitate. Societatea care l-a
apreciat altãdatã, acum, sub manevrele unor corifei
moºteniþi dintr-un alt timp istoric, îi refuzã serviciile ºi
reintrarea în sistem. Îi însceneazã un accident rutier, îl
condamnã la 5 ani de închisoare ºi-l marginalizeazã cu
ostentaþie. Nu-i mai rãmâne decât familia, dar ºi pe
aceasta o gãseºte dezintegratã, risipitã ºi înstrãinatã.
Asumarea destinului de proscris, asemenea lui Victor
Petrini, era singura alternativã, deºi fundalul social era
total diferit. Eroul lui Marin Preda mai putea spera într-o
schimbare, în timp ce Zlateº Velniceanu îºi proiecteazã
destinul pe fundalul mult-aºteptatei schimbãri. Zlateº
Velniceanu este o prelungire a lui Chiril Meriºor într-o altã
ordine socialã, poate chiar cea visatã de eroul lui Marin
Preda.
„Corsico e ricorsi”, spusese Nietzache, dar aici nu e
vorba de o revenire, ci de o statornicire în rãu, în metehne,
în beteºuguri ºi de rezistenþa noilor potentaþi, de fapt
aceiaºi, moºteniþi din vechiul regim, incapabili sã înþeleagã
schimbarea ºi sã-ºi modifice în vreun fel conduita ºi
vechile nãravuri. S-a schimbat cadrul, dar oamenii au
rãmas aceeaºi, dominaþi de aceleaºi patimi ºi porniri
egoiste.
Cu romanul lui Gheorghe Mocanu, literatura
vrânceanã, suspectatã pe nedrept de mediocritate ºi
diletantism, intrã într-o nouã fazã de afirmare. De la Traian
Olteanu încoace, Vrancea n-a mai avut un prozator de
forþa lui Gheorghe Mocanu. Ar fi bine, atunci când Institutul
Cultural Român întocmeºte planul difuzãrii literaturii
române în alte limbi, sã includã în proiect ºi cartea
prozatorului vrâncean pentru a fi oferitã unei edituri strãine.
Nu va fi prea greu pentru cã romanul lui Gheorghe Mocanu
a apãrut deja într-o ediþie bilingvã.
În ceea ce mã priveºte, îi promit sã stau cu ochii pe
el ºi nu voi înceta sã-mi spun pãrerea despre cãrþile sale,
pe care le aºtept cu interes ºi curiozitate.
PRO

Pe scriitorul Gheorghe Mocanu îl þin în atenþie ºi în
graþii de mai multã vreme, de la prima sa intrare în
universul literaturii româneºti. Mi-a plãcut romanul sãu
de debut, „Borta” – un fel de monografie sentimentalã a
localitãþii cu acelaºi nume, o localitate nealteratã de
insanitãþile civilizaþiei ºi de truismele vieþii moderne. Eram
convins cã scriitorul ºi-a gãsit universul ºi filonul endemic
din care sã-ºi resoarbã încã multe adãstãri în matca
literaturii. O sagã a ursoienilor ar fi ventilat altfel conþinutul
ºi tematica epicii noastre contemporane virusatã de sex
ºi de obscenitãþi corosive. O aºteptam, mai ales cã
autorul îºi anunþase deja cititorii despre alte continuãri
inspirate din universul genuin al satului de munte.
A urmat volumul de nuvele „Pe uliþa satului” – un
volum care face trecerea de la tematica de debut la
actualul roman „Hematomul roºu”* unde ºi tematica ºi
maniera sunt total diferite de ceea ce scrisese anterior.
De data aceasta, autorul se conecteazã la un pretext
narativ de atracþie ºi mai puþin rãsfãþat în ansamblul
prozei româneºti actuale. Noul roman se pliazã pe o temã
bine antamatã în conºtiinþa publicã, cea a agresiunii ºi a
spiritului discreþionar comunist prelungite într-o formã
maximizatã ºi în perioada post-decembristã, dupã ce sa crãpat puþin a luminã ºi libertate.
Nu spun cã tema lipseºte – „Pupa russa” a lui
Gheorghe Crãciun este o dovadã – dar în general a fost
lãsatã în seama foºtilor deþinuþi politici care o abordeazã
cu posibilitãþile lor memorialistice ºi conferã scrierii
valoare de document istoric.
Plonjând în mãruntaiele acestei epoci post-decembriste, Gheorghe Mocanu chiar face literaturã. Folosind
tehnica anacolutului ºi dispunerea acþiunii în planuri
paralele, extrage din aceastã temã generoasã pretextul
întregii desfãºurãri narative ºi face din medicul Zlateº
Velniceanu un erou tragic, strivit de o societate hâdã ºi
de o istorie nãprasnicã.
Înconjurat în exclusivitate de personaje negative,
imobile, viciate ºi malefice Zlateº Velniceanu este supus
la tot felul de ºicane, folosindu-se în aceastã acþiune
distructivã de poziþia lor socialã, de autismul instituþiilor
statului, care nu funcþioneazã normal ºi de filistinismul
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Mircea Radu Iacoban

PROCESUL MAIMUÞELOR

PRO

Citeºti ºi te cruceºti: „fiecare celulã, fiecare frunzã,
fiecare insectã sau oricare organism strigã prin limbajul
complexitãþii: Dumnezeu m-a creat!” Nimic ºi nimãnui de
reproºat, dacã fraza de mai sus ai auzi-o rostitã de la
amvonul bisericii, ori ai întâlni-o în cartea de religie. Ea
strãluce, însã, în… manualul de biologie pentru clasa a
IX-a, aflat la îndemâna elevilor încã din 2002 ºi, zice-se,
aprobat de Ministerul Educaþiei! De altfel, cartea de ºcoalã
editatã la Oradea poartã ºi un titlu elocvent: „Mãiestrie ºi
strãlucire divinã în biosferã”. Argumentaþia „ºtiinþificã” a
autoarei (Maria Popa) se constituie din fraze de urmãtorul
calibru: „plantele au fost create în ziua a treia a sãptãmânii
de creaþie, conform afirmaþiilor scripturale, toate în
aceeaºi zi, indiferent de complexitatea lor.” Deºi în nici o
þarã europeanã nu s-a editat, pânã acum, un astfel de
manual, al cãrui nivel ºtiinþific (!) pleacã de „afirmaþii
scripturale”, spre a se întoarce tot la ele, chestiunea n-ar
fi scandaloasã dacã, în ºcoala româneascã, s-ar discuta
ºi teoria evoluþionistã. Nici vorbã! Suntem singura þarã
din Uniunea Europeanã în care darwinismul a fost scos
din programa ºcolarã! Isprava a izbutit-o intelectualul
Hârdãu, care, în 2006, s-a strãduit sã se arate mai catolic
decât Papa – câtã vreme pânã ºi Benedict al XIV-lea a
recunoscut cã „evoluþionismul (teoria lui Darwin, n.n.) este
mai mult decât o ipotezã.” Ca sã nu mai vorbim despre
faptul cã o Rezoluþie a Consiliului Europei, adoptatã în
2007, recomandã statelor UE sã promoveze predarea în
ºcoli a „teoriei evoluþioniste ca principalã teorie ºtiinþificã.”
(O teorie secundarã ºtiinþificã nici nu prea ºtim sã fie...)
Deci, Papa, da, UE, da, Hârdãu, nu! Într-un adevãrat
hârdãu de prostie ºi ignoranþã s-a înecat, dupã tipicul
românilor, care scot carul dintr-un ºanþ, spre a-l prãvãli în
celãlalt, teoria lui Darwin! Un singur ministru al unei þãri
europene, cel de la Belgrad, a avut o iniþiativã similarã ºi
a trebuit imediat sã demisioneze, mai ales datoritã
protestului... cui credeþi? Al Patriarhului ortodox al Serbiei,
care s-a pronunþat hotãrât pentru predarea evoluþionismului
în ºcoalã! Situaþie complet pe dos în USA, unde profesorul Behe (Pennsylvania) a trebuit sã se adreseze Tribunalului Federal pentru a primi dreptul de... a critica teoria
lui Darwin în ºcoalã – ceea ce, desigur, configureazã cel
de al doilea pol al exagerãrii. ªi-n timp ce evoluþionismul
este þinut inchizitorial sub obroc, la TVR sunt programate
emisiuni în care Darwin este pus sever la colþ, inclusiv
de o prof. dr. care s-a declarat partizanã a divinului
creaþionism deoarece, chimistã fiind, a constatat cã nu
toate argumentele darwinismului pot primi confirmare de
laborator. Aºa cã facerea lumii în ºapte zile (pe asta,
probabil, a verificat-o în eprubetã) rãmâne singura teorie
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de însuºit ºi susþinut. De ce singura? Aici e aici. Trãim,
totuºi, într-un veac ºi-ntr-o orânduire în care libertatea de
gândire se numãrã printre principalele drepturi ale omului.
Cine vrea sã creadã cã se trage din maimuþã, e slobod
s-o facã. Cine-i convins cã lumea-i creaþie divinã, e la fel
de îndreptãþit la opinie ºi la respectarea crezului sãu.
Respectul nostru faþã de religia þãrii ºi faþã de biserica
românilor nu justificã pudica ascundere a celeilalte teorii:
dimpotrivã! Darwin s-a nãscut acum douã veacuri, cartea
lui fundamentalã, Originea speciilor, a apãrut în urmã cu
un secol ºi jumãtate. Savantul englez n-a avut cum sã
aibã acces la cuceririle performante ulterioare ale ºtiinþei;
a emis o ipotezã, cu argumentele la îndemâna cercetãtorului atunci. Meritele lui Darwin nu stau doar în construirea teoriei cu maimuþa-strãmoaºã; în urma cercetãrilor
sale, s-a demonstrat rolul evoluþiei în variabilitatea
speciilor, s-au identificat ºi alte cauze ale variaþiunii
organismelor, s-a întemeiat tehnica selecþiei artificiale în
crearea de noi rase ºi soiuri, el influenþând hotãrâtor
dezvoltarea paleontologiei, embriologiei, fiziologiei,
anatomiei, sistematicii etc. Sigur cã, în ansamblu,
evoluþionismul are implicaþii filosofice ºi chiar teologice.
Pe unii i-a convins, pe alþii, nu. Dacã predarea religiei în
ºcoalã este consideratã o necesitate (recent, noi am
exagerat din nou, trecând religia printre obiectele de studiu
obligatorii, deºi normal – ºi democratic – era sã fie
considerat opþional…) la fel de necesarã este ºi
prezentarea ipotezei darwiniste. Argumentul cã 73% dintre
elevi cred cã omul a fost creat de Dumnezeu ºi, în
consecinþã, predarea evoluþionismului nu se justificã, nu
rezistã: poate tocmai de aceea cred astfel, fiindcã li se
interzice informarea alternativã... În 1925, la Dayton, a
fost judecat profesorul suplinitor John Scopes, cel ce a
predat (dupã manual!) un curs de evoluþia speciilor – astfel
intrând în istorie mult mediatizatul „proces al maimuþelor”
(vã mai amintiþi filmul regizorului Kramer, cu Spencer Tracy
în rolul principal?) Sentinþa a subliniat ridicolul situaþiei,
câtã vreme procurorul... s-a oferit sã plãteascã din
buzunarul lui cei 100 de dolari cu cât a fost amendat
Scopes. Existã, la noi, un ONG intitulat „Solidaritatea pentru
libertatea de conºtiinþã”. Mã-ntreb de ce nu l-a acþionat în
judecatã, la timpul potrivit, pe intelectualul Hârdãu, ori, de
ce nu, dupã surpriza cu manualul de la Oradea, pe actualul
Ministru al Educaþiei, declanºând „procesul maimuþelor”
ediþia 2009. Ar fi de tot hazul. Dar haz de necaz, fiindcã
încã odatã am arãta lumii cât de rudimentar, de anacronic
ºi de nedemocratic se poate gândi (ºi acþiona) într-o þarã
intratã, teoretic, în familia europeanã, dar rãmasã, practic,
cu penibile sechele din alt veac.
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George G. Constandache

CÂT DATORÃM ÎNAINTAªILOR?
- critica ºi literatura -
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criticã, respectiv cercetarea cunoºtiinþelor adevãrate.
Totuºi, specializarea criticã spre care tindeau anume
reflecþii ale filosofilor s-a dezvoltat dupã Renaºtere ºi mai
ales din secolul al XVIII –lea…
Englezul J.Locke a evidenþiat necesitatea cercetãrii
facultãþilor intelectului omenesc. Germanul I. Kant a
transformat conceptul de criticã sã
nu mai considere un conþinut, ci sã indice doar forma
cunoaºterii. ,,Critica Raþiunii” includea însã analiza
posibilitãþilor ºi limitelor, precizând condiþiile valabilitãþii
cunoaºterii umane. Regãsim în aspiraþiile luminismului
francez cerinþa de a supune criticii orice preocupare
inclusiv raþiunea însãºi.
Cuvântul critica are etimologie comunã cu crin ºi
crizã, presupunând dezvoltare, desfãºurare, explicitare
a diverselor entitãþi considerate. Pe scurt, critica
înseamnã interpretare ºi evaluare a operelor artistice sau
ºtiinþifice, ca urmare a unui studiu (analiza). Critica literarã
sau de text angajeazã comentarii ºi discuþii privind forma
ºi conþinutul operei.
Astfel, modernismul a apãrut ca reacþie împotriva
anchilozei academiste sau manieriste, împotriva
încercãrilor conservatoare de a înãbuºi spiritul creator,
încorsetând creaþia artisticã în canoane ºi norme
prestabilite devenind dogme. Modernitatea este dominatã
de afirmarea subiectivitãþii ca principiu întemeietor.
J.Habermas numeºte promisiunea de emancipare ºi
limpezire a conceptului de raþionalitate în viziunea
modernilor ,,un proiect incomplet”.
Condiþia post-modernã implicã apariþia ,,marilor
poveºti” ale perioadei moderne (iluminare, idealism,
marxism) care doresc sã ofere o explicaþie unitarã a
realului, propunând o corelaþie între esteticã, eticã ºi teorie
în general (J.F.Lyotard).Acum cunoaºterea desprinsã sau
mãcar îndepãrtatã de funcþia ei tradiþionalã de formare
umanistã este transformatã prin informaticã ºi mass-media
în simplu obiect de schimb ºi avizare. Prãbuºirea formelor
de interpretare ºi legitimare universaliste evidenþiazã o
multitudine de jocuri lingvistice alternative ºi
incomensurabile …
Imposibilitatea unei întemeieri noncontingente a
categoriilor – drept, adevãr, bine ºi sãnãtate – substituite
cu criterii de operativitate locale, afecteazã modul în care
indivizii definesc propria identitate ºi determinã liniile de
conduitã proprie.
Se poate observa cât de ,,departe” suntem de
actualismul lui G.Gentile pentru care orice realitate constã
în actul gândirii. Însuºi Spiritul este privit ca act. La fel
se întâmplã în orice doctrinã care considerã cã actul este
PRO

Literatura presupune o activitate ºi totodatã roadele
ei. Prin scris ºi citit, prin vorbire ºi ascultare, se exercitã
nevoia de exprimare umanã implicând cunoaºtere ºi
fantezie, voinþã ºi memorie. Calitatea operelor literare
asigurã durabilitatea oricãrei culturi prin originalitate.
Astfel, ansamblul faptelor literare poate fi privit ca
fenomen istoric distinct, specific unei epoci, þãri sau
regiuni.
A da sau a-þi da seama …
Esteticienii considerã literatura ca artã ce foloseºte
drept modalitate de expresie privilegiatã limba. Beletristica
înseamnã arta cuvântului. Se ºtie cã prin cuvântul scris
sau vorbit se caracterizeazã literatura cultã, respectiv
popularã. Nu discutãm aici sensul larg al literaturii care
trece dincolo de beletristicã. Expresivitatea literarã sau
individualizarea mesajului se modificã în mulþimea
operelor scrise, ce se referã de altfel la momentul istoric,
la o naþiune sau la alt univers al discursului (domeniu de
activitate): ºtiinþific, filosofic, politic, publicistic etc.
Dacã înþelegem prin literaturã atât textul scris,
îndeosebi scrieri cu finalitate esteticã, dar ºi activitatea
curentã de scriere ºi lectura de texte, apare o tendinþã
comunã de explicare pornind de la teoria comunicãrii.
Aºadar, din perspectivã teoreticã se trateazã literatura
ca mesaj al cãrui aspect conotativ (sensul, inclusiv
polisemia, ambiguitatea sau aluzia) dominã aspectul pur
descriptiv (informativ sau denotativ). Cu alte cuvinte,
aspectul tranzitiv are în complementaritate aspectul
reflexiv (dublã intenþionalitate a limbajului, cum a numito Tudor Vianu: exprimã, dar se ºi exprimã ).
Caracterizarea actualã a literaturii nu neglijeazã modul
în care autorul (sursa, destinatorul) – fie acesta poet,
dramaturg, romancier – foloseºte în opera sa ingrediente
din propria experienþã. Prin aceste ingrediente nu doar
conºtiente, ci uneori subliminale, inconºtiente, atât
individuale cât ºi colective, autorul cautã sã structureze
o lume, un univers unde cititorul (receptor, destinatar) se
descoperã implicându-se deseori emoþional, nu numai
intelectual.
A-þi da seama ºi a lua seama …
Critica literaturii artistice este un domeniu de judecãþi
sau evaluãri. Ea presupune, cel puþin teoretic, implicaþii
filosofice mai adânci, iar adesea ºi un traseu comparativ
oricât de sumar, dar esenþial, în istoria culturii.
În sens filosofic, general, numim criticã aprecierea
unui eveniment sau fapt, a unei cunoaºteri sau informaþii,
a unei activitãþi sau a unui produs.
Scolastica abilitase o disciplinã pentru stabilirea valorii
în cunoaºtere – logica major – unde predominã problema
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principiu al Fiinþei. La J.G.Fichte principiul realitãþii este
activitatea Eului infinit. Amintim cã în ºtiinþele naturii
actualismul desemneazã orientarea metodologicã unde
se afirmã cã trebuie sã putem verifica în mod empiric
toate cauzele postulate de lege.
În final, ar trebui sã rãspundem la întrebarea ,,Cine
poate da seama de mãsura scrierilor de seamã?”. Dar
pentru moment ne vom mulþumi cu întâmpinarea lui Eugen
Negrici: Poate cã arta este o ºcoalã a minciunii…
„Atitudinile paseiste sunt normale ºi ciclice într-o

atitudini
literaturã ca a noastrã, care oferã soluþii de evadare
psihismului colectiv. Poate suntem împinºi sã educãm
starea de îngãduinþã…”
„În vremea recuperãrii grabnice a întârzierilor, spiritul
critic se aflã sub anestezie, contribuind la atenuarea
sentimentului vacuitãþii ºi al frustrãrii” (Iluziile literaturii
române, Cartea Româneascã, 2008, p. 5 si 290).
Altfel spus, „o samã de cuvinte“ nu înseamnã neapãrat
peste seamãn sau fãrã seamãn.
Dar oare suntem noi toþi de o seamã?

Ana Bazac

CULTURA ROMÂNÃ INTERBELICÃ ÎN FAÞA
CORUPÞIEI ACADEMICE ACTUALE:
O PAGINÃ DE „CORECTITUDINE ACADEMICÃ”

PRO

Tenacitatea – nu inerþia, ci tenacitatea – birocraþiei universitare este formidabilã. În faþa ei, nu existã bãtrâni ºi tineri,
femei ºi bãrbaþi, ºi desigur cã nu existã pluralism politic. Birocraþia este „apoliticã”, adicã oportunistã. Comportamentul ei este
în acord cu cel al aºa-numitei clase politice: se tace în faþa
observaþiilor, se depãºesc momentele neplãcute prin obturarea
oricãror dezbateri, deci ºi a eventualelor critici ce s-ar contura,
se ocupã tot timpul cu chestiuni inutile ºi plictisitoare pentru
ca subordonaþii sã doreascã din rãsputeri sã încheie tête à
tête-ul cu ºefii, sau cu chestiuni colaterale ºi care nu pun sub
semnul întrebãrii continuitatea tipului de conducere, se aduc
în derizoriu problemele de principiu aduse eventual în discuþie
de naivi lipsiþi de savoir faire-ul birocratic, astfel încât totul sã
se dizolve în mlaºtina lui „rãmâne cum am vorbit”.
În domeniul universitar, acest blestem al continuitãþii în
metehnele cãftãniþilor ºi ale anturajului lor are urmãri asupra
structurãrii societãþii pe termen lung. El este însã într-adevãr
puternic, dacã pare sã-ºi arunce umbra ºi asupra celor mai
bine-intenþionate încercãri de a-l îndepãrta. Coaliþia pentru
Universitãþi Curate a iniþiat un proiect de monitorizare a integritãþii sistemului universitar românesc, în care sã urmãreascã,
între altele, corectitudinea academicã - plagiatul, performanþa
în cercetare, desfãºurarea procesului academic; cu atât mai
mult cu cât acordarea sporurilor financiare trebuie sã depindã
de aceastã corectitudine.
Ei bine, existã metode de a transmite monitorilor cele mai
„okay” date: nu existã probleme, este cuvântul de ordine, iar
dacã mai apare câte ceva, este „a fost (mai degrabã din partea
unora care...), dar s-a rezolvat”. Aºa cã nu este vorba de inerþie,
ci de iniþiativa conºtientã ºi sistematicã a unor structuri de
putere generatã de interesul acestora de a-ºi prezerva poziþiile.
Astfel încât, discursul lor este adecvat situaþiei.
În acest cadru însã se manifestã personalitatea autoritarã,
cum spunea Adorno. Exemplul pe care îl dau e ilar, dacã nu
trist.
SAECULUM 3/2009

Dna director de departament Angela Banciu – ºef fãrã
întrerupere din 1990 –, ºi încã la Departamentul de Pregãtirea
Personalului Didactic ºi ªtiinþe Socio-Umane de la Universitatea
Politehnica din Bucureºti, istoric de formaþie, nu a scris
niciodatã nici un articol în vreo revistã de specialitate istoricã.
Nici din þarã, ºi nici din strãinãtate. Dar are nevoie de puncte
pentru evaluare. ªi atunci impune sã fie publicatã. ªi inclusiv
unde nu îºi are locul.
A apãrut vol. IV din Studii de istorie a filosofiei româneºti,
Editura Academiei Române, 2008. O carte bunã, o carte de
specialitate: sunt cercetãri tehnice, ºi care relevã informaþii ºi
aspecte noi, sau deosebite, sau corelaþii inedite, sau interpretãri
care ne îmbogãþesc spiritul ºi orizontul de cunoaºtere a
filosofiei româneºti în cadrul celei universale. Ei bine, dna
Banciu are aici un articol despre „Cultura interbelicã – o
perspectivã istoricã” (p. 261-270). De la o asemenea temã neam fi aºteptat la observaþii interesante, dacã nu inedite, ºi cu
atât mai mult cu cât articolul a apãrut într-o culegere dedicatã
unor probleme speciale, ale filosofiei. Din pãcate, articolul este
ca un capitol – prost – dintr-un manual de istorie slab pentru
gimnaziu: dupã cum ºtim, pe la sfârºitul unor asemenea volume existã ºi câteva cuvinte despre „cultura în perioada...”,
sau ca un referat oferit elevilor pe net.
Nu existã nimic care sã merite reþinerea acestui articol în
Studii de istorie a filosofiei româneºti . Formularea este
grandilocventã sau ºi ilogicã, sau ºi ridicolã:
„Europa a avut, în aceastã perioadã, o evoluþie paradoxalã,
dar pasionantã ºi debordantã” (p. 261) (pentru cine pasionantã? Dna Banciu pare sã trateze problemele Europei în
maniera ditirambicã în care, înainte, trata probabil „rolul
conducãtor al partidului”: vezi „Europa întruchipeazã sintetic
tot ceea ce a fost mai frumos ºi mai dureros pentru omenire, în
evoluþia ei milenarã”, Prefaþa la Integrare europeanã. Repere
istorice ºi evoluþii instituþionale contemporane, coordonator:
Angela Banciu, autori: Georgiana-Margareta Scurtu, Daniela
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narea devenea din ce în ce mai amplã, mai ales în Europa
Occidentalã, India, Turcia sau Mexic etc” (p. 262; termenul de
secularizare, sau laicizare, pare a fi prea greu pentru autoare,
lãsând la o parte îngrijorãtoarea problemã a „decreºtinãrii” din
India ºi Turcia), deºi oamenii de culturã se apropie de bisericã
ºi de spiritualism.
Ei bine, dacã „pe plan european asistãm la o crizã a raþionalismului clasic”, „elita intelectualã româneascã a conºtientizat
criza”, dar nu urmeazã nicidecum o ilustrare a acestei afirmaþii,
ci un ºir de aluzii despre cât de important este sã nu denaturãm
„valorile culturale interbelice” (p. 264; dar care au fost acestea?
Autoarea nu spune), iar „rãspunsul trebuie bine formulat ºi
cumpãnit, pentru a nu se ajunge la exprimarea unor puncte de
vedere greºite...” (p. 265).
Este vorba de naþionalism (nu prima datã, dna Banciu echivaleazã termenii cu procesele pe care aceºtia le desemneazã)
ºi, continuã autoarea, au fost dezbateri (fãrã referinþe concrete) în care „asistãm la o evaluare a propriilor (ale cui?) instrumente, strategii ºi concepte pentru a pãtrunde în universul
lãuntric al acestei vaste problematici” (p. 265). În lucrarea dnei
Banciu nu este vorba de nici o abordare filosoficã, sau de nici
o discuþie în plan filosofic, deoarece nu se amintesc ºi nu se
discutã, necum sã se interpreteze, conceptele ºi teoriile: dar
nici nu i-ar fi cerut nimeni dnei Banciu aºa ceva, din moment ce
nu are nici o calificare pentru un asemenea demers; dar dacã a
publicat....
Mai departe, deºi „orientarea dominantã a gândirii interbelice a fost cea îndreptatã spre valorile democratismului ºi
umanismului”, „nu de puþine ori”, unii, nenumiþi, au alunecat
„atraºi în constelaþia ideologiilor totalitare” (p. 266; chiar
constelaþii nu au fost, totuºi). În ceea ce priveºte primul aspect, urmeazã o înºiruire de filosofi sub termenul drag dnei
Banciu „pleiadã de mari personalitãþi culturale”: care „cu o
severã disciplinã a gândirii, au elaborat construcþii filosofice
sistematice, de mare semnificaþie în cultura româneascã” (p.
266; cãrui om care citeºte Studii de istorie a filosofiei româneºti
îi folosesc asemenea lucruri ultra cunoscute ºi exprimate întrun mod care deserveºte interesul pentru fenomenul filosofic
românesc?).
Este citat P.P. Negulescu, dar la subsol nu apare decât „op.
cit.” (care?), la fel cum, mai înainte, în introducere, se aminteºte
„ruptura produsã de postmodernism, termen ce se impune în
cultura europeanã de abia dupã anii 1978-1979, pânã atunci
el fiind rar ºi imprecis folosit, exclusiv în SUA”, la care subsolul
spune cã termenul „a fost formulat, cu claritate, în cultura
europeanã de marele istoric al civilizaþiilor Toynbee” (p. 262;
dar autoarea nu spune unde a formulat Toynbee termenul.
Este vorba de A Study of History, London, Oxford University,
1939, vol. 5, p. 43; în acelaºi an teologul Bernard Iddings Bell,
Religion for Living: A Book for Postmodernists, London, The
Religious Book Club, 1939, l-a folosit nu doar datoritã
evidenþelor de crizã a modernitãþii, ci ºi pentru cã termenul
însuºi apãruse la filosoful german Rudolf Pannwitz, Die Krisis
der Europaeischen Kultur, Nuremberg, Hans Karl, 1917, p. 64 ; oricum, este incorectã întreaga afirmaþie, conceptul apãrând,
cum am arãtat, deja în 1917, iar înainte de cei doi britanici, la
criticul literar spaniol Federico de Onis, Antologia de la poesia
espagñola hispano-americana: 1882-1932, Madrid, 1934, pp.
XVIII-XIX, fiind apoi dezvoltat, în filosofie, dar ºi în arhitecturã
ºi teoria artei).
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Maricica Cotoarã, Adrian Claudiu Stoica, Sergiu Þârã, Bucureºti,
Politehnica Press, 2006, p. 5),
„orizontul problematic vast, tensiunile culturale ºi ideologice manifestate în aria dezbaterilor fac din încercarea de a
contura, din perspectivã istoricã, imaginea de ansamblu a
culturii româneºti interbelice o adevãratã aventurã intelectualã”
(p. 264) (dna Banciu se socoteºte a fi prima care întreprinde
aºa ceva),
„gândirea româneascã, care exprimã nivelul calitativ-valoric
ridicat al culturii române” (p. 264) (termenii aceºtia de „calitativvaloric” ºi alþii, cum apar imediat, aparþin limbajului preþios al
dogmatismului post 1989 – continuare a celui stalinist),
„pentru noi, perioada interbelicã reprezintã nu numai un
izvor nesecat de bogãþie spiritualã, ci ºi o fireascã îndatorire
moralã de a reconstitui, cât mai corect, imaginea de
ansamblu...” (p. 264),
„nu numai contribuþia personalitãþilor de excepþie, ci ºi
realizãrile celor cu statut valoric mediu, care prin numãrul lor
relativ mare, precum ºi prin profesionalismul ºi moralitatea de
care au dat dovadã, au produs efecte benefice...” (p. 267)
(idealizarea este opusã analizei ºtiinþifice, deci critice: rezultatul
trãsãturilor de mai sus a fost, din pãcate, susþinerea majoritarã
a regimurilor autoritare ºi tãcerea oportunistã în faþa încãlcãrilor
drepturilor omului; situaþia nu a fost însã foarte diferitã de
aceea din þãrile dezvoltate, de exemplu, iar asta ar fi cerut
explicarea; oricum – respingerea auto-adulãrii de tip naþionalist),
„dacã o bunã parte din generaþia tânãrã se orienteazã spre
spiritualism, aplecarea spre autohtonism ºi ortodoxism tinde
sã devinã o componentã specificã epocii” (p. 267; dar nu este
o relaþie de adversitate între cele douã pãrþi ale fraze, deci între
cele douã aspecte; dupã cum, nu este nici o relaþie de consecinþã: limba românã, dna profesoarã),
„evoluþia culturii interbelice româneºti reflectã «vicisitudinile» unui parcurs critic faþã de aceasta” (p. 269) (este greu
de înþeles ce înseamnã aceastã frazã, cu sau fãrã ghilimelele
puse în jurul sãrmanelor vicisitudini),
„o analizã de ansamblu a ei ne poate oferi calea îmbinãrii
critice dintre cultural, social, religios, într-un adevãrat «imperiu»
informaþional, aflat sub presiunea inovaþiilor care urmeazã...”
(p. 270) (îmbinarea într-un imperiu informaþional – o chestie
cam delirantã).
ªi, mai important (dar limba este legatã de gândire, nu?),
articolul este o simplã descriere, ultra superficialã, o înºiruire
de lucruri comune, ultra cunoscute, ºi fãrã a explica nimic,
înlocuind logica cu un limbaj aluziv, ce nu îºi are locul într-un
studiu ºtiinþific, o popularizare de proastã facturã, ne-oferind
nici o informaþie sau interpretare care sã fie interesante pentru
cititorii Studiilor de istorie a filosofiei româneºti..
Dupã o introducere despre faptul cã „în perioada interbelicã,
Europa a fost rãvãºitã de consecinþele” Primului Rãzboi
Mondial, se aminteºte uitarea tradiþiilor ºi faptul cã „din revolta
împotriva structurilor burgheze a izvorât o poziþie distructivã
contra tuturor valorilor (a tuturor?)”, iar grupul Dada „exprimând
un fel de primitivism sui-generis al absurdului epocii”, alãturi
de „impulsurile (sic) antiumaniste exprimate în arta interbelicã
ºi de cubiºti ºi futuriºti” (p. 262; oare?). Este amintit ºi pesimismul lui Benda ºi Unamuno, iar existenþialismul „pune pentru
prima oarã în valoare esenþa ºi dimensiunile absurdului, acesta
neputând evolua decât spre disperare...” (p. 263). Dar „decreºti-
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În afarã de simpla înºiruire a unor nume, în lucrare sunt
aruncate fraze ce susþin un lucru sau altul, dar fãrã sã fie demonstrate ºi fãrã prea mare legãturã cu cele de dinainte.
Astfel, dupã ideea cu „orientarea dominantã” se spune cã a
existat o continuitate a culturii europene, de dinainte ºi de
dupã primul Rãzboi Mondial. La fel, în cultura românã. ªi, chiar
dacã în lupta dintre raþionalism ºi iraþionalism, „accentele au
fost adeseori înþepãtoare, lupta de idei rãmâne aproape
ireproºabilã” (p. 267). Adicã, a existat „o lume intelectualã
temperamentalã...iubitoare de frumos ºi dornicã de culturã”
(sic; p. 268), împãrþitã în grupãri culturale: acestea se enumerã
dupã Gigore Georgiu în Istoria culturii române moderne. Numai
gruparea din jurul revistei „Gândirea” este caracterizatã - ca
tradiþionalistã -, dupã cum orientarea exprimatã de „Neamul
Românesc” este tot tradiþionalistã (p. 268). Iar despre „Revista
Fundaþiilor Regale” se spune cã „a beneficiat de colaborarea
celor mai de seamã scriitori, istorici, literaþi sau savanþi ai
vremii” (ibidem).
ªi urmeazã câteva rânduri despre arta româneascã, în care
„se afirmã o pleiadã de mari artiºti...” (p. 269), „de asemenea
muzica româneascã, prin geniul creator al lui George Enescu...”.
Dupã 1990, e un „curs nãvalnic” (p. 289) în care, însã, unii
îi mai culpabilizeazã pe cei din generaþia tânãrã interbelicã, iar
alþii aratã „compromisul ºi conformismul celor care s-au integrat
noii societãþi socialiste” (p. 269).
Finalul este prea frumos pentru a nu fi citat în întregime,
deºi am mai amintit pasaje din el: „Dacã postmodernismul
reprezintã «o perspectivã din care se pot pune întrebãri despre
modernitate», pentru a reface legãtura cu trecutul, a revaloriza
mediul natural, din perspectiva unei «gândiri nu atât
fragmentate, cât a pluralitãþii», evoluþia culturii interbelice
româneºti reflectã «vicisitudinile» unui parcurs critic faþã de
aceasta. Iar o analizã de ansamblu a ei ne poate oferi calea
îmbinãrii critice dintre cultural, social, religios, într-un adevãrat
«imperiu» informaþional, aflat sub presiunea inovaþiilor care
urmeazã, ajutându-ne totodatã, sã ne distanþãm de gândirea
unor intelectuali care, sub influenþa «valului» totalitar, ºi-au
manifestat disponibilitatea pentru un set de valori strãin
principiilor democratice...” (p. 269-270).
Am dorit sã redau cât mai fidel lucrarea dnei Banciu: ar fi
pãcat sã se creadã cã recenzia de faþã ar fi doar o rãstãlmãcire.
Înainte de a încheia aceastã parte, sã reþinem ºi câteva, sã le
spunem neglijenþe: „sentimentele religioase au fost prezente
în cultura româneascã încã de la sfârºitul secolului al XIX-lea”
(p. 267; vai). Iar în perioada interbelicã, „afinitãþile religioase
(sic) se exprimau, în bunã mãsurã, cu moderaþie (sic), etnia
nefiind pusã deasupra credinþei, ea nereprezentând un temei
pentru afirmarea fãþiºã a naþionalismelor” (p. 267; vai). Of,
logica: pãi dacã se exprimau cu moderaþie, de ce trebuiau sã
fie pe primul plan, cum este sugestia cã etnia nu ar trebui pusã
înaintea credinþei? Cum s-ar fi exprimat „afinitãþile religioase”
fãrã moderaþie, sã se aºeze înaintea primului plan? Iar etnia era
definitã ºi prin credinþã, pe lângã faptul cã a reprezentat un
temei pentru afirmarea naþionalismelor.
Nu este cazul sã discutãm aici problemele în sine ale culturii
româneºti interbelice. Dacã are nãstruºnicia de a menþiona
postmodernismul – fãrã însã a-i releva sensurile luate eventual în seamã ºi fãrã a-l lega de manifestãri culturale specifice
din perioada interbelicã -, articolul nu prezintã nici o abordare
istoricã, adicã nu cerceteazã critic articularea fenomenelor
SAECULUM 3/2009

istorice, restrânse oricum la „Europa ºi noi”.
Dacã titlul se referã la ansamblul culturii interbelice,
conþinutul este focalizat pe legãtura dintre cultura europeanã
interbelicã ºi cea româneascã:
„cu toate neajunsurile ei, ( tragicã exprimare, in tiparul
limbajului de lemn) izvorâte ºi din criza politicã profundã a
Europei (deci „neajunsurile” nu ar reflecta defel criza politicã
din România acelor vremi), cultura interbelicã a marcat
integrarea valorilor autohtone în circuitul universal” (p. 268;
verbul a marca nu îºi are locul).
Ceea ce este incalificabil este însã imaginea mai mult decât
depãºitã despre conceptul de culturã: aceea, înfieratã demult
ce C P Snow, în care cultura este redusã la umanioare,
excluzând-o pe cea ºtiinþificã. Aceastã imagine este originea
cursurilor dnei Banciu despre cultura europeanã ºi cultura
României: o discuþie încadratã exclusiv de ideologii politice.
Rezultatul este însã inerenta aliniere la unele care stau la baza
unei afirmaþii de genul: „Cruciadele reflectã ciocnirea violentã
dintre douã civilizaþii ºi culturi diferite...” (Culturã ºi civilizaþie
europeanã, Bucureºti, Lumina Lex, 2003, p. 139; volumul este
republicarea, cu alt subtitlu, a aceluiaºi curs din 1999).
Faptul cã articolul din Studii de istorie a filosofiei româneºti
este o „dezvoltare” a unui capitol din cursul dnei Banciu de
Culturã ºi civilizaþie europeanã – de istorie superficialã, menitã
unei „culturi generale” fast food - nu face decât sã ne punem
semne de întrebare mai numeroase. Subtextul întregului material, evidenþiat prin limbajul aluziv repetat, este disculparea,
vulgar ºi contra-productiv fãcutã, a gânditorilor care au dat
dovadã de „sensibile abdicãri de la principiile democratice” (p.
266): polemizând cu un (neprecizat) vechi punct de vedere
stalinist care pur ºi simplu i-a trecut sub tãcere pe acei gânditori,
dar care nu mai exista în critica noastrã începând din anii 70,
autoarea deresponsabilizeazã creatorul ca atare, ca ºi
fenomenele sociale ºi politice româneºti.
Cauza „limitelor tradiþionalist-etniciste” (p. 267) este, la
dna Banciu, mai degrabã criza politicã din Occident, sau, la
rigoare, „tratarea greºitã” (p. 266; vai) a politicului, ºi nu
alegerea individului ºi nici structura socialã ºi politicã din
România. Dar nici o referire competentã la „integrarea” þãrii
noastre în civilizaþia europeanã ºi la poziþia þãrii noastre în
aceastã civilizaþie nu poate face abstracþie de analiza socialã ºi
a raporturilor de forþe care au circumscris, dar nu au determinat,
alegerea individului. Din acest punct de vedere, calea de a
înþelege cultura românã interbelicã nu este nici ºtergerea acelor
elemente care nu le sunt pe plac culturnicilor zilei – a
spiritualismului ortodoxist ºi tradiþionalist interbelic, sau a
materialismului optimist de dinainte de 1989, cu variantele
sale staliniste sau dialectice – nici „învinuirea” influenþelor
dinafarã sau a „balcanismului” dâmboviþean. Filosofia ne ajutã,
insistând asupra condiþionãrii sociale ºi, în acelaºi timp, asupra
libertãþii individului, asupra consecinþelor ºi asupra
semnificaþiilor faptelor culturale.
Dar intenþia disculpãrii – încã o datã, proaste – a gândirii
spiritualiste româneºti interbelice o determinã pe autoare sã
foloseascã formule metaforice asexuate, dacã mi se permite
aceastã caracterizare a limbajului evaziv ºi neºtinþific, în locul
analizei de conþinut a paradigmelor ideologice asumate de
filosofi: deºi cazna dnei Banciu este de a reda opoziþia dintre
raþionalism ºi iraþionalism, „pleiada de mari personalitãþi
culturale” este menþionatã pur ºi simplu ca fiind diferitã din
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inteligentã cercetãtoare la Institutul de Filosofie ºi Psihologie
„Constantin Rãdulescu-Motru” ºi aceea care îngrijeºte volumele
de filosofie româneascã. Am lucrat ºi lucrãm împreunã –de
exemplu, în acest vol. IV am studiul „Filosoful, profesiunea ºi
viaþa. În jurul Amintirilor lui Nicolae Bagdasar” – ºi îi apreciez.
Dna Mamulea este, firesc, foarte exigentã: iar dacã textul dnei
Banciu a putut apãrea în halul descris mai sus este pentru cã
impostura se rãzbunã, chiar dacã, pentru a exista, are nevoie
de ºi, în acelaºi timp, impune obedienþa, deci formarea
personalitãþilor autoritare (Adorno).
Dar, cum nimeni nu este interesat de asemenea „despicãri
ale firului în patru”, dna Banciu îºi poate înscrie în CV ºi în fiºa
dupã care primeºte salariul mãrit, o glorioasã prezenþã în, iatã,
domeniul filosofic.
Astfel încât monitorizarea corectitudinii academice de cãtre
o structurã exterioarã, a societãþii civile, este mereu binevenitã.
Dar nu este suficientã: de fapt, sarcina transparenþei ºi
corectitudinii în mediul universitar ºi academic aparþine
comunitãþilor, controlului lor colectiv, ºi nu confiscat de
structurile birocratice de conducere. Aºa cum asumarea unui
punct de vedere în cercetarea ºtiinþificã nu este rezultatul
decretelor, ci al dezbaterilor comunitãþii ºtiinþifice potrivit
standardelor de consistenþã ºi consecvenþã, aºa ºi coerenþa ºi
performanþa vieþii universitare ºi ºtiinþifice pot fi realizate numai
prin exprimarea liberã ºi decizia raþionalistã, deci exclusiv
potrivit criteriilor ºtiinþifice ºi democratice, a universitarilor ºi
cercetãtorilor. Altfel, chiar dacã deplânsã de cãtre membri
marcanþi ai structurilor birocratice, se continuã „fabrica
autohtonã de mediocritate” (vezi SAR, Lisabona, Bologna ºi
fabrica autohtonã de mediocritate, http://www.sar.org.ro/files/
Raport%20SAR% 20asupra%20educatiei,%202007.pdf).
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punctul de vedere al generaþiei, „cea veche” fiind maiorescianã
– dar nu se spune clar cã aici a prevalat, ºi de ce ºi cum,
raþionalismul ºi orientarea democraticã – iar „generaþia tânãrã”,
spiritualistã (p. 266, 267, 269).
Preocupant este, de asemenea, faptul cã dna Banciu simte
nevoia sã învinuiascã ºi sã disculpe: domnia sa nu a depãºit
stalinismul, chiar dacã astãzi à rebours, pentru care cauzele
constituie în acelaºi timp vini, ºi nu înþelege cã obiectivul
analizelor culturale este de a vedea întreþeserea fenomenelor
pe canavaua contextelor, ºi nu de a le împãrþi în bune – cele
care sunt, fireºte, „dominante” – ºi rele. Dincolo de
condiþionarea socialã ºi ideologicã, dupã cum ºi dincolo de
influenþa asupra politicilor, spiritualismul interbelic a fost unul
dintre actorii dialogului filosofic ºi a conþinut ºi avertismente
ºi poteci de care gândirea filosoficã trebuie sã þinã seama în
permanenta sa încercare de auto-depãºire spiralatã, ºi nu meritã
sã fie pecetluit în maniera în care o face dna Banciu.
Dar sã nu fim prea aspri. Intenþia dnei Banciu pare a fi
aceea de a arãta „complexitatea” lucrurilor. Din pãcate însã,
fraza domniei sale dezminte intenþia. Astfel, în concluzii, înaintea
frazei abracadabrante deja citate, existã o alta de aceeaºi facturã
– amintind ultimul discurs al lui Lefter Popescu din Douã lozuri
– ºi care se luptã cu o moarã de vânt imaginarã, dar care þinteºte
analiza criticã a perioadei interbelice: „Din pãcate, carenþele
procesului de tranziþie de la socialism la capitalism, manifestate
pregnant la nivelul societãþii româneºti, se reflectã ºi în
domeniul culturii, iar procesul de «recuperare» criticã a valorilor
culturii interbelice nu este lipsit de manifestarea unor atitudini
polare (sic), exprimate de pe poziþii prezenteiste, fãrã a se þine,
uneori, seama de complexitatea factorilor socio-politici externi
ºi interni ai perioadei interbelice, pe care suntem datori sã o
socotim, cu toate limitele ºi neajunsurile ei (oh, dulce nostalgie
a înfierãrii, în „documentele de partid ºi de stat”, a „contradicþiilor care mai persistã”) o parte din istoria «normalã» a
României moderne” (p. 269; aºa e; cum spuneam mai sus,
toate fenomenele culturale fac parte din istorie; atrag doar
atenþia asupra faptului cã termenul de normal, extrem de
complicat, nu îºi avea locul, cãci ce este normal? ªi de ce este
cuvântul între ghilimele? Parcã Maugham a vorbit, uºor
persiflant, despre „abilitatea” unora de a folosi ghilimelele).
Nu are rost sã ne întrebãm încã o datã cui folosesc asemenea
înºiruiri de platitudini redundante, incorectitudini ºi formulãri
departe de standardele ºtiinþifice. Dar prezenþa lor în volume
de specialitate duce la deprecierea chiar a efortului din aceastã
specialitate. Vi se pare de acceptat ca un filosof sau istoric sau
conferenþiar la Societatea pentru rãspândirea culturii sã fie
publicat într-un volum de geometrie aplicatã cu un material
bla bla despre importanþa ºi apariþia geometriei? Fãrã îndoialã,
oricine – ºi filosoful etc. – poate publica în revista de geometrie
aplicatã, dacã ºi numai dacã ceea ce scrie este, într-adevãr,
corespunzãtor obiectivelor ºi cerinþelor ºtiinþifice al acestei
reviste de specialitate.
De ce a putut apãrea, însã, „studiul” dnei Banciu într-o
culegere despre istoria filosofiei româneºti? Motivul este exterior teoriei, ºi þine de constrângerile conducerii birocratice
pe care o reprezintã dna director: dlui Viorel Cernica, celui care
coordoneazã volumul, i s-a impus publicarea lucrãrii dnei
Banciu. A fost greu ºi este, încã, greu sã refuzi un ºef, astfel cã
rezultatul este o loviturã datã domeniului ºi lucrãtorilor de aici.
Îl cunosc ºi pe dl. Cernica ºi pe dna Mona Mamulea,
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George Vigdorovits

UTOPIE ªI ªTIINÞÃ

Emanciparea femininã între ridicol ºi
fiasco

PRO

Emanciparea femininã este una din multele utopii
colective eºuate în ultimul secol. Cea mai puþin nocivã,
în schimb cea mai ridicolã. Pornitã din imperativul just al
egalitãþii sociale, miºcarea mondialã feministã ºi-a traso singurã, ca sã mã exprim în jargon, din urmãtoarele
motive:
- a distrus echilibrul ºi liniºtea cãminului familial, prin
pãrãsirea temporarã a acestuia în favoarea „onoarei” de
a munci într-un cadru organizat, de a face carierã.
- odatã cu ieºirea din cadrul familial, automat s-a
neglijat creºterea ºi educaþia copiilor, paleativul
servitoarelor, baby-sitter-elor, bunicilor sau a altor rude în
cel mai bun caz sau al lãsãrii de capul lor „cu cheia la
gât” în cele mai multe dintre cazuri, conducând la târârea
ºi traumatizarea copiilor, frustrarea pãrinþilor, creºterea
tensiunilor ºi violenþei familiale.
- sporirea exponenþialã a numãrului de divorþuri (în
Europa, în medie 40% din cãsnicii, sfârºesc triumfal prin
divorþ), declinul demografic (80% dintre statele europene
înregistreazã de aproape douã decenii un spor negativ
de populaþie), delincvenþa juvenilã, prostituþia ºi consumul
de droguri în rândul minorilor, analfabetismul relativ al
absolvenþilor învãþãmântului obligatoriu din statele
dezvoltate, sãrãcia materialã în care se zbat majoritatea
mamelor singure cu copii reprezintã fenomene sociale
negative, generate direct de emanciparea iresponsabilã
a femeilor în societatea modernã.
- în ciuda progresului fantastic realizat în domeniul
protecþiei sexuale ºi anticonceptive, datoritã destrãmãrii
treptate a familiei, a convenþiilor sociale ºi a moralei de
cuplu, bolile venerice ºi flagelul SIDA se extind tot mai
grav, periclitând în speþã sãnãtatea femeilor. Libertatea
sexualã, a mentalitãþilor ºi a moravurilor, n-a adus nici pe
departe fericirea atât de tânjitã de femei, ci dimpotrivã
noi ameninþãri, pericole ºi frustrãri directe.
- cultul stupid al single-ismului, adicã femeia ce-ºi
împlineºte singurã destinul profesional ºi matern
constituie ultima gogoriþã propagandisticã a miºcãrii
feministe mondiale. Sortitã din start eºecului pentru cã
sfideazã însuºi legile firii, ordinea divinã ºi axiomele
psihologiei feminine. Femeia singurã, indiferent de
calitãþile ei fizice, psihice ºi volitive este cel mult un nufãr
frumos, un decor reuºit, un animal splendid, o fulguraþie
trecãtoare, un meteor strãlucitor. Nevoia de stabilitate ºi
siguranþã, experienþa uluitoare a maternitãþii ºi dependenta
fiziologic - instinctivã de sexualitate nu pot fi surmontate
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de o carierã de succes sau de independenþa materialã.
Femeia a fost creatã sã fiinþeze în doi…
- prin noile modele de comportament machoist provocator, prin vestimentaþia ºi tehnicile de înfrumuseþare
ºi întreþinere corporalã ostentative ºi artificiale, femeile
ºi-au depreciat de bunãvoie ºi nesilite de nimeni statutul
social de mame ºi iubite, în cea de vampe, zâne ºi dive
irezistibile, animate de o sexualitate vulgar - primarã
debordantã. Prin imitaþie, consumatorism ºi globalizare
tembelã, fãrã dram de sensibilitate, feminitate ºi
spiritualitate, femeile au ales rolul de obiecte sexuale sau
de vitrinã, numai bune de vânzare - cumpãrare ori
împrumut pe piaþa mondialã a frumuseþii.
- last but not least, cu toate campaniile politice ºi
strãdaniile de lobby economic ºi juridic, salariul femeilor
angajate este în medie cu 30% mai mic decât cel al
bãrbaþilor care presteazã aceeaºi muncã. În aceeaºi ordine
de idei, deºi în majoritatea statelor democrat - liberale sa legiferat obligativitatea numãrului egal de femei ºi
bãrbaþi în funcþii de conducere în firmele particulare,
administraþie, instituþii, guvern ºi parlament, realitatea a
rãmas cu mult în urma acestei realizãri legislative.
Discutabilã ea însãºi, deoarece în modesta mea opinie
libera competiþie dintre sexe nu trebuie reglementatã în
nici un fel. Doar în þãrile scandinave ºi Benelux,
participarea femeilor în vârful piramidei sociale se apropie
de magicul 50%. Înapoi la cratiþã ºi la copii sau cel mult
atingerea unui echilibru optim între profesie ºi familie,
acestea sunt dezideratele noi ale femeilor cãrora le-a
revenit uzul raþiunii ºi simþul realitãþii.

Efectele nocive ale cyberspaþiului
Explozia informaþionalã produsã de Internet, dupã
entuziasmul justificat al uverturii ºi mondializãrii începe
sã-ºi facã simþitã tot mai pregnant efectele nocive.
Potopul de informaþie neverificatã, incoerenþa, lipsa de
sistem cauzeazã un haos al percepþiei, analizei, memorãrii,
asociaþiilor, comparaþiilor, practic o imposibilitate a studiului
ºi sintezei. În esenþã, funcþiile raþiunii ºi cele mentale
complexe nu se pot exercita decât cel mult fragmentar ºi
rudimentar, „surfing-ul” în cyberspaþiu echivalând de fapt
cu o cãdere în rutinã, primitivism al gândirii, stereotipie a
cunoaºterii, rudiment al emotivitãþii, sãrãcie a fanteziei
ºi promiscuitate a imaginaþiei. Nici nu amintesc efectele
direct criminal - obscene ale pornografiei, terorismului ºi
aberaþiilor extremist - rasiste deversate în cantitãþi ºi forme
gigantic - apocaliptice în reþeaua planetarã. Dincolo de
aspectele pozitive indiscutabile ale Internet-ului, mã simt
dator sã trec în revistã fãrã pretenþia de exhaustivitate
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Comunicare în gol, fãrã mesaj ºi
sentiment
Diminuarea capacitãþilor de comunicare se poate
ilustra cel mai bine, urmãrind evoluþia, mai bine zis
involuþia ei, de-a lungul a patru generaþii. Generaþia
bunicilor a excelat prin educaþie clasicã, care a pus
accentul pe memorare, oralitate, dicþie, retoricã ºi
elocinþã. La începutul secolului 20, lipsa sau penetrarea
slabã a mijloacelor de comunicare în masã, a determinat
indivizii sã se exprime oral, exact, politicos, concis ºi
inteligibil. Era o necesitate a existenþei ºi succesului
social, atât la sat cât ºi la oraº, indiferent de mediul social - cultural. Generaþia pãrinþilor a învãþat sã se exprime
curat atât oral dar mai ales în scris, deoarece regimurile
totalitare pretind supuºilor rigoare administrativã ºi
supunere birocraticã. Pãrinþii noºtri au fost constrânºi de
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dictaturile regale, personale, fasciste sau comuniste sã
meargã mereu, smeriþi, la stãpânire cu jalba în proþap,
pentru a-ºi obþine cele mai elementare drepturi. Totul în
scris, înregistrat, multiplicat. Atât bunicii cât ºi pãrinþii
au utilizat cu voluptate ºi frumuseþe artisticã, cântatul ca
formã de comunicare interumanã ºi ca balsam sufletesc
pentru orice situaþie de viatã. Generaþia mea, vãduvitã în
mod tendenþios de binefacerile ºi altitudinea spiritual sufleteascã a culturii umaniste de cãtre puterea totalitarã
comunistã n-a mai excelat nici oral, nici în scris,
remarcându-se printr-o mediocritate funcþionalã,
folositoare în vremuri de tranziþie. Cântul, melodia,
fredonatul ne-a însoþit doar marginal, la chefuri, în excursii
ºi pe la meciuri. Generaþia copiilor noºtri, socializatã prin
PC, Internet, Coca-cola, Mc’Donalds ºi seriale dubioase
de televiziune nu dispune de abilitãþile de bazã ale
comunicãrii orale directe, ale dialogului, ale jocurilor de
societate sau sportive. Mai grav, din cauza dominanþei
culturii vizuale, deprinderea cititului, scrisului ºi socotitului,
nemaivorbind de cea a lecturii se situeazã la un nivel
lamentabil, sub burta broaºtei. Dacã situaþia va persista,
vom avea de-a face cu o armatã de cvasianalfabeþi, inculþi,
primitivi ºi antisociali, incapabilã de efort intelectual ºi
autoinstruire, practic un balast social, care riscã sã
scufunde întreaga societate într-un Nou Ev Mediu. Copiii
noºtri riscã sã devinã o gloatã de roboþi informaþionali,
neajutoraþi în viaþa realã, debusolaþi ºi frustraþi, într-o
continuã derivã existenþialã prin labirintul electronic al noii
lumi virtuale...

Reclama, o gravã poluare spiritualã
Potopul de reclamã, promoþii ºi chilipiruri ce se revarsã
asupra noastrã prin sticlã, prin net, prin radio, prin cutia
poºtalã, prin bannerele de pe marginea drumurilor ºi
pieþelor publice, prin broºurile distribuite pe stradã, prin
panouri luminoase uriaºe creeazã ireversibil un sentiment
tot mai acut de inconfort, saturaþie, hãituire ºi chiar
angoasã. Big Brother-ul consumatorist ne urmãreºte, ne
agaseazã, ne bruscheazã, pãtrunde tot mai violent în
spaþiul privat ºi chiar intim. Aceastã poluare psihicã
continuã, aceastã permanentã tragere de mânecã sau
deschidere violentã de buzunar, aceastã comandã
virulentã impersonalã de a cheltui, de a fi în pas cu lumea,
de a te înfrupta hedonist din belºugul societãþii de
consum, ne abate de la relaxare, odihnã, meditaþie ºi
interioritate. Mult trâmbiþatul „privacy”, drept individual
fundamental în democraþiile occidentale este supus unui
asediu total, generalizat, ce riscã sã prefacã spaþiul vital
personal, într-un duty free deschis 24 de ore din 24. Statul
democratic nu mai manipuleazã cetãþenii printr-o ideologie
oficialã difuzatã intempestiv pe toate canalele de
comunicare, ci printr-o cursã interminabilã dupã
achiziþionarea de bunuri, obiecte ºi valori materiale, cãreia
i se subsumeazã întreaga noastrã activitate cotidianã ºi
timpul liber. Puterea politicã a realizat cã nu mai este
necesarã o acþiune propagandistic - mediaticã directã de
convingere a societãþii, costisitoare ºi de multe ori
producãtoare de contrareacþii virulente. Manipularea
societãþii se poate face mult mai lesne prin abaterea
majoritãþii de la problemele reale ºi grave, prin stimularea
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sau de specialist în comunicare, conotaþiile negative ale
acestei invenþii epocale, prin care „satul planetar” vizionat
de Marshall Mc’Luhan a devenit o realitate cotidian banalã.
- efect fiziologic nociv asupra vederii, coloanei
vertebrale, digestiei, condiþiei fizice ºi sistemului nervos,
generator de dependenþã patologicã.
- efect educaþional vãtãmãtor la copiii preºcolari ºi
ºcolari, în detrimentul dezvoltãrii memoriei, al abilitãþilor
psihomotorii, al armoniei ºi forþei fizice, al imaginaþiei ºi
a capacitãþii de a gândi liber ºi independent.
- pierderea contactului cu mediul înconjurãtor, cu
factorii de mediu, cu natura, cu fenomenele naturii,
formarea treptatã a unui om vegetal, sedentar, inadaptat
la condiþiile de mediu, fãrã forþã fizicã ºi rezistenþã psihicã,
o trestie negânditoare de serã…
- diminuarea socializãrii ºi interrelaþionãrii, scãderea
capacitãþilor de comunicare corporalã, verbalã, afectivã
ºi psihologicã cu semenii. Omul dependent de Net, se
izoleazã treptat într-o lume virtualã, scursã prin ecranul
magic al calculatorului, devenind robul unei comunicãri
artificiale, lipsite de substrat emoþional - uman.
- ieºirea din realitate în lumea jocurilor vizuale, chatului, video-chat-ului, skype-ului, a milioanelor de site-uri
ºi pagini web, a filmelor, fascinanta lume muzicalã a mp3ului, a reclamelor infinite, a e-commerce-ului, a
tranzacþiilor bancare ºi bursiere, a enciclopediilor ºi cãrþilor
editate electronic determinã o stare de schizofrenie, de
fisurare a conºtiinþei, de trecere halucinatorie a graniþei
dintre real ºi imaginar. Întoarcerea în uzura, monotonia ºi
conflictele realitãþii cotidiene determinã o angoasã ºi
frustrare psihicã permanentã.
- refugiul în lumea virtualã a biþilor ºi imaginilor fãrã
sfârºit creeazã simptomele clare ale bolilor de
dependenþã, coroboratã cu neglijarea activitãþilor
personale zilnice (alimentaþie, somn, sexualitate), a
apropiaþilor, a familiei, a persoanelor iubite, într-un cuvânt,
un comportament artificial ºi antisocial.
- lipsa de reacþie socialã ºi emotionalã, abstragerea
din real, vacuumul sentimentelor ºi afecþiunii în timp real
duce inevitabil la destructurarea personalitãþii, netomanul transformându-se într-o extensie a reþelei
informaþionale, fãrã suflet ºi cuvânt.
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goanei dupã câºtig, a apetitului ºi lãcomiei consumatoriste, respectiv prin organizarea amãnunþitã a industriei
timpului liber. Prevalenþa lui a avea asupra lui a fi, iatã
boala socialã incurabilã de care suferã întregul mapamond
civilizat.

Un eveniment eroic devenit blestem

PRO

Jubileul aniversar al revoluþiei maghiare din 1956. Prilej
de reflecþii asupra rezistenþei anticomuniste, asupra
socialismului cu faþã umanã, asupra intereselor
geostrategice primordiale, asupra perioadei rãzboiului rece
ºi a prãbuºirii lagãrului socialist. Dupã 30 de ani de
tabuizare dictatorialã a adevãrului uneia din cele mai
eroice revoluþii antitotalitariste ºi antiimperialiste din lume,
dupã mistificãrile din perioada gulaº - socialismului
permisiv ungar ºi dupã 18 ani de democraþie de tip
occidental, nu s-a ajuns la o limpezire ºi decantare
majoritar acceptatã de societatea maghiarã. Mai grav,
din perspectiva unei jumãtãþi de secol, scindarea societãþii
ungare pare sã ramânã definitivã în aceastã spinoasã
problematicã istoricã, în condiþiile în care tot mai mulþi
participanþi ºi martori au trecut deja în lumea celor drepþi,
iar o parte din tineri nu sunt câtuºi de puþin interesaþi în
concluzionarea ei. Culpa principalã în crearea acestei falii
insurmontabile în societatea ungarã o are regimul
comunist al lui Kádár, care întru legitimarea propriei
instaurãri sângeroase la putere, a considerat evenimentele
din 1956 drept contrarevoluþie, o paradigmã ce constituie
o falsificare grosolanã a istoriei, în care au fost educate
câteva generaþii. Dupã trecerea paºnicã reuºitã de la o
dictaturã moale la o democraþie fragilã de tip european (
în perioada 1987-1989 ), a apãrut inevitabil reversul
medaliei, care prezintã revoluþia drept o revoltã naþionalã
de dreapta ºi ignorã sau chiar contestã rolul major al unor
lideri reformiºti - comuniºti precum Nagy Imre, Losonczi
Géza, Rajk László, Dudás István ºi alþii. Din nefericire,
adevãrul revoluþiei maghiare devine tot mai acut o perpetuã
reglare de conturi între stânga ºi dreapta politicã,
asezonatã inevitabil cu accente extremist fasciste sau
penibil stângiste, care nu fac decât sã toarne benzinã pe
focul ºi-aºa încins al scindãrii ireversibile a societãþii
maghiare. Acest mãr otrãvit al discordiei riscã ca acum,
cu prilejul celei de-a 50-a aniversãri, sã radicalizeze
dreapta aflatã în opoziþie ºi stânga înºelatã de propaganda mincinoasã a recentelor alegeri, pânã la rãsturnarea
violentã a impopularului guvern socialist - liberal al
premierului Gyurcsány. Miza actualei situaþii explozive
nu este doar soarta politicã a premierului, a guvernului
delegitimat de propria-i incompetenþã ºi imoralitate
recunoscutã de însuºi Gyurcsány, ci destinul întregii
democraþii ºi stabilitãþi politico - economice, frãmântatã
de o vastã campanie de nesupunere civilã. Ca în atâtea
alte momente istorice dramatice din trecut, din cauza
temperamentului ºi virtuþii maghiare, situaþia riscã sã se
deterioreze în sensul întãririi extremei drepte,
ultranaþionaliste, ºovine, antisemite, antieuropene,
ultraconservatoare, opusã faþiº parlamentarismului
occidental ºi Uniunii Europene. Revenind la stufosul
adevãr al revoluþiei din 1956, încerc sã creonez câteva
convingeri personale legate de aceasta:
- a fost o revoltã popularã autenticã, susþinutã de
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întreg spectrul social, cu excepþia staliniºtilor duri, a
aparatcikilor din armatã ºi AVH ( securitatea internã
maghiarã ) , a unei pãrþi a funcþionarilor publici superiori
ºi a oamenilor de culturã îndoctrinaþi.
- a fost cel puþin la început o revoltã de stânga, care
a încercat sã umanizeze ºi sã democratizeze regimul
stalinist dur al satrapului Rákosi, adicã edificarea unui
socialism cu faþã umanã.
- a încercat la început sã determine în mod paºnic,
pãrãsirea þãrii de cãtre trupele sovietice de ocupaþie, fapt
acceptat formal de autoritãþile de la Moscova pânã în 30
oct, când au fost atacate ºi devastate sediile Partidului
Comunist ºi uciºi câþiva lideri comuniºti.
- din cauza represiunii dure încercate de AVH, soldatã
cu câteva sute de victime nevinovate care au protestat
în mod paºnic, revolta iniþialã de stânga s-a radicalizat
în mod natural, cãpãtând accent anticomunist ºi
antisovietic tot mai marcat.
- sub presiunea evenimentelor tragice ºi a
manifestaþiilor de stradã, premierul comunist - reformist
Nagy Imre, un autentic patriot maghiar, a anunþat oficial
ieºirea þãrii din Pactul de la Varºovia, neutralitatea
Ungariei ºi instaurarea pluripartitismului.
- în mod eroic, spre finalul revoluþiei democrat populare, Nagy Imre a chemat poporul la rezistenþã armatã
justã împotriva Armatei Roºii cotropitoare ºi a cerut ajutor
ONU pentru salvgardarea independenþei þãrii. Din
comuniºti cominterniºti, aliaþi de nãdejde al Moscovei,
Nagy Imre ºi tovarãºii sãi s-au ridicat la înãlþimea eroicã
a unui moment istoric de cumpãnã, preferând moartea
de martir, ruºinii cozii de topor…
- inevitabil, desfãºurarea revoluþiei din 1956 a fost
condimentatã cu elemente de dreapta, fasciste, chiar
antisemite, dar curentul principal a rãmas popular de
stânga.
- SUA, NATO ºi Europa Occidentalã au preferat
pasivitatea neintervenþionistã în cursul dramaticelor
evenimente din 1956, unei implicãri politice majore, chiar
de ordin militar alãturi de revoluþia maghiarã. Ca în alte
state captive, aflate dincolo de Cortina de Fier, majoritatea
populaþiei a fost adânc lezatã de lipsa de atitudine ºi
sprijin a Occidentului.
- restauraþia stalinismului dur ºi instaurarea regimului
- marionetã Kádár cu ajutorul tancurilor ºi baionetelor
Armatei Roºii, ai cãrei combatanþi dislocaþi la Budapesta,
majoritatea de origine tãtãreascã ºi turkmenã credeau
cã se aflã la Canalul de Suez, s-a soldat cu moartea a
peste 4000 de cetãþeni în cursul luptelor de stradã, exodul
a 200.000 de refugiati în Austria ºi o reprimare barbarã a
liderilor Revoluþiei – peste 250 de condamnãri oficiale la
moarte.
- în mod laº, onestul Nagy Imre a fost atras în cursã
de noile autoritãþi pentru a fi arestat. De teama unei noi
rãzmeriþe, Kádár în cârdãºie cu autoritãþile comuniste de
la Bucureºti, personal cu Gh.Gh.Dej, l-a transferat pe
Nagy Imre la Snagov în domiciliu forþat timp de un an.
De-abia în 1958, dupã stabilizarea noului regim Kádár,
dupã un proces - vitrinã mãsluit ºi sumar, Nagy Imre ºi
tovarãºii sãi cei mai apropiaþi, au fost condamnaþi la
moarte, spânzuraþi în mare secret ºi aruncaþi asemenea
unor câini vagabonzi în parcela 301 de la marginea
cimitirului Kerepesi.
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Dan Brudaºcu

ARDEALUL SALVEAZÃ ROMÂNIA?

1
Noþiunea de „clujean”, în privinþa celor doi oameni politici,
este valabilã doar în sensul cã au locuit amândoi, o perioadã
de timp, în municipiul de pe Someº.
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rãmâne în funcþie pânã la 6 iunie 1930. Pe perioada guvernãrii
lui au loc (cel puþin) douã evenimente extrem de importante,
faþã de care reacþiile premierului sunt deosebit de palide ºi
ineficiente. Dupã cum se ºtie, în cursul anului 1929 România
este lovitã de o puternicã recesiune ºi crizã, care va produce
disperare ºi sãrãcie în rândurile românilor. Tot atunci, dupã o
perioadã de regenþã, marcatã, în principal, de acte de corupþie
grave, se produce revenirea în þarã, în tainã, a prinþului Caraiman,
viitorul rege Carol al II-lea, care renunþase la drepturile sale de
succesiune la tronul României, îºi abandonase soþia legitimã
ºi fiul ºi prefera sã trãiascã, la Paris, în compania concubinei
sale Elena (Wolf) Lupescu.
Este drept cã numeroºi oameni politici, îngrijoraþi de
agravarea situaþiei interne, l-au contactat, la Paris, pe prinþ, iau reamintit obligaþiile ce-i reveneau ca membru al casei regale
ºi i-au cerut sã revinã în þarã.
Revenirea prinþului Carol în þarã s-a fãcut în tainã, cu
încãlcarea Constituþiei ºi a legilor þãrii, ceea ce ar fi obligat pe
primul ministru în exerciþiu, respectiv pe Iuliu Maniu, sã dispunã
arestarea lui. Dovedind, ca de atâtea ori în activitatea sa polticã,
lipsã de fermitate, Iuliu Maniu a preferat, în schimb, sã
demisioneze. Dupã mai puþin de o sãptãmânã (respectiv
perioada 7-12 iunie 1930), Iuliu Maniu se rãzgândeºte ºi
primeºte însãrcinarea lui Carol al II-lea de a conduce un nou
guvern P.N.Þ (13 iunie-9 octombrie 1930). Nici de aceastã datã,
confruntat cu intensificarea efectelor crizei, primul ministru
Iuliu Maniu nu se dovedeºte capabil de soluþii viabile, în raport
de situaþia dramaticã a economiei naþionale ºi de aºteptãrile
populaþiei. El va reveni, însã, în fruntea guvernului, dupã o
perioadã de aproape doi ani, pentru o perioadã relativ scurtã,
respectiv 20 octombrie 1932-13 noiembrie 1933.
De altfel, la 13 noiembrie 1933, P.N.Þ. a pierdut conducerea guvernului, orice eforturi fãcute ulterior fiind inutile,
lovindu-se de opoziþia fermã a lui Carol al II-lea, poate ºi ca
recunoºtinþã pentru cã tratase superficial ºi laº revenirea,
ilegalã, a acestuia în þarã.
La sfârºitul guvernãrii liberale, în pofida unor creºteri
economice incontestabile, situaþia internã ºi internaþionalã era
destul de dramaticã. Regele Carol al II-lea, decis sã distrugã
sistemul politic pluripartit ºi sã instaureze în þarã un regim de
dictaturã personalã, aduce, în 29 decembrie 1937, la
conducerea României, guvernul condus de Octavian Goga. În
felul acesta, regele anula ºansele liberalilor ºi þãrãniºtilor de a
prelua guvernarea ºi bloca preluarea puterii de cãtre forþele
extremiste legionare.
Dovedind un cras amatorism ºi lipsa unor programe
economice ºi sociale pe mãsura gravitãþii situaþiei interne ºi a
ostilitãþii externe îndreptate împotriva României, guvernul
prezidat de poetul ºi gazetarul Octavian Goga este obligat sã
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În ultimii aproape 90 de ani, dupã fãurirea statului naþional
unitar român, oamenii politici din Ardeal au jucat un rol deosebit,
de cele mai multe ori pozitiv, în momente de crizã sau tensiune,
în România întregitã. Am, în primul rând, în vedere, pe cei care,
în perioada respectivã, au deþinut funcþia de premier sau alte
demnitãþi ministeriale importante în cabinetele ce s-au
succedat.
Presa româneascã, mai ales cea clujeanã, a fãcut deja câteva
apropieri, e drept, destul de superficiale, între actualul premier
ºi Alexandru Vaida-Voevod, pe considerentul cã amândoi ar fi
fost clujeni.1
Primul premier pe care l-a dat Ardealul României întregite a
fost Alexandru Vaida-Voevod. În urma alegerilor din noiembrie
1919, Vaida-Voevod este numit, la 1 decembrie 1919, în
fruntea noului cabinet, reuºind sã se menþinã în funcþie abia
pânã la 12 martie 1920.
Unul dintre membrii respectivului cabinet, el însuºi prim
ministru peste aproape 20 de ani, respectiv Octavian Goga, va
scrie, în volumul sãu: „...aceeaºi luptã: Budapesta-Bucureºti”,
cuvinte deloc mãgulitoare despre prestaþia ca premier a lui
Vaida-Voevod. Între altele, tãiosul gazetar Octavian Goga îl
acuza de faptul cã, prin lipsa coerenþei ºi a unui program de
guvernare realist, în conformitate cu complexitatea momentului
politic, dar mai ales cu aºteptãrile populaþiei, Vaida-Voevod ar
fi adus grave prejudicii prestigiului deosebit de care se bucura
în epocã, la nivel naþional, Ardealul, cãruia Regatul îi era
recunoscãtor pentru sacrificiile fãcute ºi lupta sa consecventã
dedicatã Unirii.
Dupã cum se ºtie, Al. Vaida-Voevod va reveni în fruntea
guvernului României abia la 6 iunie 1932. Acest nou guvern
rãmâne în funcþie pânã la 10 august 1932. Regele Carol al IIlea îi încredinþeazã funcþia de premier ºi în noul cabinet, la 11
august, dar îi acceptã demisia în 19 octombrie 1932. La data
respectivã Al. Vaida-Voevod era unul dintre liderii marcanþi ai
P.N.Þ. Nici primul ministru, nici partidul pe care-l reprezenta,
nu aveau, însã, soluþii viabile pentru a scoate þara din puternica
crizã economico-socialã în care se afla. Asta s-a întâmplat ºi în
viitorul mandat de prim ministru avut de Vaida -Voevod în
perioada 14 ianuarie-13 decembrie 1933, anul marilor miºcãri
sociale din domenii importante ale economiei româneºti.
O dovadã elocventã, în acest sens, este ºi faptul cã un nou
om politic ardelean de mare prestigiu – Iuliu Maniu –, care a
fost, de altfel, primul prim ministru þãrãnist al României, a fost
la rândul sãu copleºit de evenimente ºi nu a gãsit soluþii viabile.
Iuliu Maniu devine prim ministru la 10 noiembrie 1928 ºi
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îºi dea demisia la 10 februarie 1938.
O zi mai târziu, care coincide, în fapt, cu instaurarea dictaturii
carliste, regele încredinþeazã conducerea guvernului
patriarhului cãrturar Elie Miron Cristea. Între 11 februarie 1938
ºi 6 martie 1939, data decesului sãu, guvernul Elie Miron Cristea,
condus, în realitate, de rege, la intervenþiile repetate ale acestuia,
a suferit trei remanieri succesive.
Situaþia s-a deteriorat, însã, tot mai mult, iar þara, slãbitã de
politica aventuristã a regelui, devine din ce în ce mai vulnerabilã
în faþa atacurilor revizioniste ºi revanºarde ale ungurilor,
bulgarilor ºi ruºilor. România va fi obligatã sã cedeze în faþa
presiunilor ºi ultimatumului sovietic, pierzând o parte
importantã a teritoriului naþional.
În acest context extrem de tulbure ºi de grav, la 4 iulie
1940 conducerea guvernului se încredinþeazã de acelaºi rege
tranzacþionist ºi aventurier ing. Ion Gigurtu, cunoscut mai
degrabã ca director general al Societãþii aurifere „Mica” de la
Brad ºi mai puþin ca politician cu calitãþi deosebite. Nici el,
însã, nu va reuºi, în acele momente extrem de tensionate, sã
fereascã þara de puternicele lovituri puse la cale în cancelariile
diplomatice ale vremii împotriva României, pentru destrãmarea
ei teritorialã. Încheierea, la 30 august 1940, a Diktatului de la
Viena, prin care era rãpitã României partea sa de nord-vest, dar
mai ales confruntãrile interne imediate, au dus, inevitabil, la
demiterea guvernului Gigurtu la 4 septembrie 1940, dar ºi la
plecarea din þarã a odiosului rege Carol al II-lea.
Dupã încheierea celui de-al II-lea rãzboi mondial, dar mai
ales dupã intrarea þãrii în sfera de influenþã sovieticã, este rândul
altui ardelean de a prelua, la 6 martie 1945, conducerea
guvernului. Din nou România cunoºtea o perioadã grea, care,
de altfel, îi va marca, pentru o jumãtate de secol, destinul. Dr.
Petru Groza va rãmâne în fruntea executivului în perioada 6
martie 1945 ºi pânã la 2 iunie 1952, guvernul lui cunoscând în
aceastã perioadã nu mai puþin de trei remanieri.
Nu cred cã se pot atribui lui Groza lucruri pozitive, cu atât
mai mult cu cât în timpul guvernãrii sale a început un criminal
proces de distrugere a instituþiilor democratice, create cu multe
sacrificii dupã 1918, dar ºi al creãrii gulagului comunist unde
ºi-au gãsit sfârºitul sau au trãit în condiþii inumane milioane
de români, datoritã neaderãrii lor la noul regim, al opoziþiei faþã
de comunizarea þãrii. Personal, recunosc lui Petru Groza un
singur merit: faptul cã a obþinut sprijinul sovietic pentru
anularea efectelor Diktatului de la Viena ºi readucerea teritoriului
rãpit sub administaþie româneascã. În rest, îmi însuºesc acele
puncte de vedere care îl acuzã cel puþin de lipsa de reacþie,
fermã ºi demnã, faþã de abuzurile ºi crimele sãvârºite deopotrivã
de comisarii sovietici ºi Armata Roºie de ocupaþie, dar ºi de
noul regim comunist instaurat odatã cu numirea guvernului
sãu, la 6 martie 1945.
Dupã moartea dr. Petru Groza, la 2 iunie 1952, vreme de 54
de ani nici un alt om politic ardelean nu va mai ocupa înalta
demnitate de prim ministru al României. Regimul politic
comunist nu i-a mai considerat pe ardeleni demni de a ocupa
o asemenea funcþie, rezervându-le cel mult funcþii de vice prim
ministru, cum a fost, de exemplu, cazul unui destul de cunoscut
clujean Ioan Ursu.
La 12 decembrie 1996 primarului general în exerciþiu al
Capitalei, fost student la Facultatea de Drept din Cluj, Victor
Ciorbea, cãruia i se încredinþase de cãtre preºedintele Emil
Constantinescu sarcina formãrii noului guvern, este votat de
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Parlament ca prim ministru.
Ca ºi în perioada interbelicã, þãrãniºtii au fost departe de
aºteptãrile electoratului român, iar Victor Ciorbea rãmâne în
istoria post-decembristã a României ca unul dintre cei mai
slabi premieri. Dovedind o gândire politicã destul de confuzã,
ca ºi lipsa unui program economic realist, noul prim ministru,
ardelean la origine, nu dã deloc satisfacþie. Preºedintele þãrii
este nevoit a-l înlocui, la 17 aprilie 1998,deºi þara nu era întruna din cele mai faste perioade ale istoriei ei.
Dupã o altã pauzã, de doar 10 ani, de aceastã datã, mai
exact la 22 decembrie 2008, Parlamentul României confirmã,
cu un vot de peste 74% - cel mai mare din aproape întreaga
istorie contemporanã – ca prim ministru un alt ardelean, Emil
Boc. Pânã la alegerea sa ca premier, Emil Boc fusese ales, de
douã ori succesiv ca primar al capitalei de suflet a Ardealului –
municipiul Cluj-Napoca.
Nu ºtim cum se face, dar, din nou, þara se confruntã cu
probleme extrem de complexe, agravate ºi de declanºarea, pe
plan mondial, a unei puternice crize economice.
Emil Boc îºi începe, astfel, mandatul sub semnul unei acute
recesiuni, ale cãrei efecte sunt deja vizibile, dacã ar fi sã ne
referim doar la alarmantele concedieri, închideri complete sau
parþiale a numeroase societãþi comerciale, creºterea galopantã
a inflaþiei, prãbuºirea lentã a leului, scãderea puterii de
cumpãrare, pe fundalul ridicãrii, de la o zi la alta, a preþurilor,
criza energeticã ºi de carburanþi etc.
În mod firesc, se pune întrebarea: va reuºi Emil Boc mai
mult decât foºtii prim miniºtri ardeleni enumeraþi mai sus? Cu
alte cuvinte, va reuºi Ardealul sã salveze România?
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Liviu Comºia

PICTURA CARE ªI-A SALVAT PICTORUL
Note de lecturã

Am în faþa ochilor douã cãrþi care, prin miezul cuvântului,
adunã pe albul hârtiei viaþa excepþionalã a unei artiste. Este
vorba despre un interviu consemnat de jurnalistul Ioan Popa
sub titlul Sã nu-þi pierzi niciodatã speranþa. Omagiu Silviei Maria
Grigore la 90 de ani (Ed. C2design, Braºov, 2004) ºi ªiraguri de
cuvinte! dedicate mamei mele de Rodica Grigore (Ed. C2 design, Braºov, 2008).
Este ºtiut faptul cã nu e deloc la îndemânã sã aduni în
cuvinte viaþa unui om. Par, ele cuvintele, neîncãpãtoare,
nepotrivite ºi pânã le aºezi în ordinea lor fireascã, îþi pare cã nai izbutit decât sã sugerezi, nu sã întemeiezi. Poate din acest
motiv Ioan Popa, gazetar de-o viaþã, a recurs la un gen
publicistic dificil ca tehnicã, dar cuprinzãtor ca expresie:
interviul. Deci, cartea este un lung interviu în care artista plasticã
Silvia Maria Grigore, cu acea liniºte olimpianã, fãrã pasiuni sau
risipiri dramatice, îºi priveºte viaþa cu o anume detaºare de
parcã ar fi fost vorba despre un ºir epic pregãtit pentru a deveni
o cronicã a vremurilor cuprinse între Primul Rãzboi Mondial ºi
Revoluþia din decembrie 1989 ºi dincolo de ea, pe un timp mai
scurt.
Se petrece acum, în lumea noastrã, un lucru care îndeobºte
ne scapã. Cu cât ºtiinþa ºi tehnica ating noi vârfuri spre
desãvârºire, cu atât mai mult semãnãm între noi. Or, acest
interviu vine sã înlãture asemenea consecinþe, invitându-ne sã
fim martorii unei vieþi exemplare împotriva tuturor
vicisitudinilor istorice.
Abilitatea jurnalistã a lui Ioan Popa izbuteºte sã provoace
dezvãluirea, în marginile existenþiale, a unei vieþi care a traversat,
cu credinþa în fapta bunã ºi frumoasã a omului, o istorie
neprielnicã, însângeratã din când în când ºi de atâtea ori
violentã. Ioan Popa formuleazã întrebarea cu grijã pentru detaliu
incitant ºi o strecoarã foºnitoare atunci când simte cã dialogul
a scãzut în intensitate. Sau atunci când interlocutoarea dã semn
cã se îndepãrteazã de ºirul epic, provocatã de amintiri,
jurnalistul intervine cu precizãri, cu comentarii sau completãri
care stimuleazã memoria. Periodic revine la structura tematicã
prin care demonstreazã cã acele calitãþi umane care au fãcut
posibilã civilizaþia, sunt prezente ºi în fiinþa artistei care ºi-a
bazat întreaga viaþã pe credinþã, pe onoare, pe speranþã ºi mai
ales pe multã iubire. Silvia Maria Grigore ne transmite cã doar
aºa, pe Drumul Golgotei, ajungi a fi tu însuþi. „A fi optimist, a fi
încrezãtor cã poþi depãºi orice moment limitã, poþi duce orice
cruce, dacã ai voinþã”, este definiþia speranþei în mãrturisirea
artistei.
Viaþa sa, aºa cum se cuprinde în aceastã mãrturisire cu
valoare de document, este unicã. Vine parcã dintr-o rariºte
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de orizont istoric când pacea coborâse peste þarã ºi oamenii
sãi, ca sã treacã apoi spre acele vremuri când nu mai conta
decât fiinþa înzestratã cu voinþã ºi iubire. Recursul la memorie
traseazã acest drum al iniþierii, al purificãrii, al jertfei, Drumul
Golgotei.
Timpul n-a avut deloc rãbdare cu Silvia Maria Grigore. Ai
impresia cã istoria îºi pusese în cap sã ºteargã din viaþã tot
ceea ce era nobil. Împotriva acestei istorii se încrâncenase
artista ºi familia ei. În parte, fiecare membru al familiei a fost un
erou, adicã a moºtenit calitãþile strãmoºeºti care au definit
viaþa româneascã de-a lungul mileniilor. Iar cea care a urmat cu
tãrie, cu statornicie acest traseu a fost arta care ºi-a salvat
autorul!

Dialogul culorilor întru armonie
Cea de-a doua carte este, mai bine zis, un album. Fiica
artistei, Rodica Grigore, a adunat tot ceea ce s-a scris despre
mama sa, alternând cuvântul cu reproduceri dupã tablouri. Se
înfiripã astfel profilul artistic al Silviei Maria Grigore care, rar
lucru, se armonizeazã cu cel uman. Poate cã aici trebuie sã
cãutãm esenþa artei sale pe care au intuit-o toþi scriitorii care
au dãruit cuvintele lor artistei. Practic aproape toþi mânuitorii
de condei din Braºov au zãbovit o clipã în faþa tablourilor
artistei, lãsându-se vrãjiþi de acest dialog al culorilor care
determinã armonia ºi echilibrul explicit al picturilor. Ba mai
mult, poeþii au fost cei care au avut prima reacþie. Ca într-un
album din veacul trecut, Vasile Copilu-Cheatrã, Gheorghe
Pãºescu, Adrian Munteanu, Mircea Noaghiu, Maria Cati, Ioan
Suciu, Laurenþiu Ciprian Tudor, Mihaela Ionaºcu, Mardare
Mateescu, Ioan Gliga, Lazãr Mihalache, Georgeta Tîrîcã-Iordan,
Constantin Voiculescu, Rodica Grigore au închinat cuvânt de
încântare în faþa armoniei din pictura Silviei Maria Grigore. Cum
tot aºa, într-o altã secþiune a albumului, sunt reproduse
fragmente din cronicile plastice semnate de Nicolae Daicu, Ion
Popescu Topolog, Ermil Rãdulescu, Dinu Vasiu, Ion Itu, Vasile
Geonea, Ioan Popa, Dan Tãrchilã, Adrian Munteanu, Vasile
Copilu-Cheatrã, Titus Hasdeu, Petru Istrate, Veronica Bodea
Tatulea, Alexandru Deºliu, Valentin Muscã, Mircea Noaghiu,
Monica Andriesei.
Nu pot, prin urmare, sã ocolesc întrebarea: De ce au simþit
nevoia aceºti artiºti la rândul lor sã-ºi fixeze în memoria timpului
impresiile?
Arta Silviei Maria Grigore porneºte de la cel mai simplu
adevãr al universului: armonia ºi echilibrul naturii pe care o
considerã cea mai mare producãtoare de frumuseþi. Încã din
anii ’80 ai secolului trecut, trecând prin sala de expoziþii din
str. Bãlcescu, împreunã cu neuitatul prieten ºi om de culturã
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Pe drumul Golgotei
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Ermil Rãdulescu, mi-am dat cu pãrerea provocat tocmai de
Ermil care avea obiceiul ca înainte de a scrie despre un artist,

sã-ºi verifice ideile ºi impresiile prin prietenii sãi. Nu cred cã am
greºit prea mult fiindcã nu-mi aduc aminte ca Ermil Rãdulescu
sã fi recurs la ironiile lui ucigãtoare.
Fie cã picteazã flori, peisaje sau naturi statice, Silvia Maria
Grigore o face cu aceeaºi delicateþe ºi aceeaºi infinitã înþelegere
a detaliului. Vigoarea desenului se împlineºte în armonia
culorilor pe care le reproduce ca într-un concert sau în arii
voluptuoase. Creaþia naturii este filosofia acestor lucrãri
plastice. Natura cu savantele ei combinaþii pe care omul de
foarte multe ori nici nu le intuieºte ºi le descoperã apoi ca un
exerciþiu de admiraþie, cum ar fi spus Cioran. Aceastã legãturã
internã a funcþionat impecabil în arta Silviei Maria Grigore. Dacã
în compoziþiile florale existã o anume liniºte ºi seninãtate, o
împãcare cu lumea ºi cu sine, peisajele sunt tulburate de zvâcniri
dureroase. Cum este acest „Pom singuratic” din 2004 de pe
un þãrm de mare cu orizontul departe, ca în primul plan sã
vedem tulpina retezatã a altui pom. Sau acei Munþi Bucegi
peste care sângele soarelui curge dintr-un cer la fel de
însângerat. În „Naturã staticã” este, în schimb, urmat volumul
cu atenþie de bijutier. Contrastul culorilor, aºiºderea, pare o
stãruinþã accentuatã. Dar florile au fost întotdeauna centrul
creaþiei sale. Nu întâmplãtor, cum am vãzut. Fiindcã aici, în
graþia unei petale, Silvia Maria Grigore a gãsit sursa de energie
ºi frumuseþe care îmbie la promovarea speranþei ce i-a cãlãuzit
viaþa. De multe ori ai senzaþia cã artista se ia la întrecere cu
natura pe care o înþelege în profunda ei mãreþie. Nimic mai
potrivit firii acestei artiste decât florile! Au fost cele cu care a
trecut prin timp. Adevãrul e cã tocmai aceste picturi au salvat
viaþa artistei fiindcã i-a furnizat mereu energia ºi voinþa de-a
înfrânge istoria.

Elena Stoiciu

CURCUBEUL DIN SUFLET
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Existã oameni luminoºi, care au darul ºi forþa de a
iradia luminã, de a-i face pe cei din jur sã se strãduiascã
sã caute lumina din ei, din tot ce îi înconjoarã, din arbori,
din case, din flori…
Un astfel de OM împlineºte anul acesta pe 2 aprilie
luminoasa vârstã de 95 de ani. Un astfel de OM se pare
cã deþine secretul tinereþii fãrã bãtrâneþe. Un astfel de
OM ne învaþã: „În primul rând trebuie sã fii un om bun.
Cât poþi sã îi ajuþi pe cei nevoiaºi ºi pe cei din apropierea
ta. În special sã nu-þi pierzi niciodatã speranþa, acesta
este lucrul esenþial, ºi sã nu te laºi copleºit de anii pe
care îi porþi pe umeri. Sã vezi viaþa cu ochi limpezi, cu
seninãtate, sã nu fii copleºit de gânduri negre”.
Se numeºte SILVIA-MARIA GRIGORE ºi s-a nãscut
la 2 aprilie 1914 la Odobeºti. O viaþã de roman, cu lumini
ºi umbre, cu bucurii ºi necazuri, cu sãnãtate ºi boli, cu
câºtiguri ºi pierderi, cu regãsiri ºi plecãri, cu speranþe ºi
disperãri… Dar totdeauna cu lumina speranþei, înþelepciunii ºi bunãtãþii care iradiazã ca un curcubeu.
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Anii copilãriei petrecuþi în casa pãrinteascã din
Odobeºti alãturi de bunici, pãrinþi, fraþi ºi surori au lumina
de început a basmelor, sãrbãtorilor, jocurilor.
Prima perioadã întunecatã – rãzboiul, cu tata plecat
pe front, luat prizonier în luptele de la Oituz. Apoi cu
întoarcerea tatãlui cu decoraþiile de pe câmpul de luptã…
Primele emoþii ale ºcolãriþei care îºi aminteºte ºi acum
de doamna învãþãtoare, de faptul cã i s-a remarcat
talentul la desen, moºtenit de la mama. Prima copilãrie
rãmâne în casa de la Odobeºti, casã demolatã mai târziu,
în 1975.
Din 1926 începe perioada liceului ortodox din Bucureºti,
cu primele întrebãri despre suflet, despre viaþã, despre
lume, cu primele lecturi ºi „discuþii serioase”…
Apoi lumina anilor tinereþii depline, ca studentã a
Facultãþii de Litere ºi Filosofie din Bucureºti, cu profesori
ca Tudor Vianu, Dimitrie Gusti, Mihail Dragomirescu, P.P.
Negulescu. Urmeazã încã o chemare a curcubeului: paralel
cu Facultatea de filozofie participã ºi la cursurile Facultãþii
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nr.5;
– 2005 (iunie) i se acordã titlul „Cavaler al Ordinului
Spiritual Negru Vodã din Fãgãraº” la Simpozionul dedicat
rezistenþei anticomuniste din zona Fãgãraº;
– 2005(octombrie) i se acordã „Cheia oraºului
Odobeºti” ºi distincþia „Cetãþean de onoare al oraºului
Odobeºti” din partea Consiliului Local ºi Primãriei oraºului
Odobeºti;
– 2005 (octombrie) se lanseazã la Odobeºti cartea
„Gânduri, ca petalele unei flori, în amurg”, Editura Pallas,
Focºani;
– 2005 (octombrie) i se acordã diploma „Membru de
onoare” cu ocazia aniversãrii a „135 ani de la înfiinþarea
despãrþãmântului Braºov al Asociaþiunii transilvane pentru
literaturã ºi cultura poporului român” (Astra Braºov);
– 2006 (octombrie) – locul I luat de filmul biografic
realizat de Televiziunea „Realitatea” ºi „Radio România
Cultural” la Festivalul Internaþional al Filmului de Scurt
Metraj” de la Belgrad: „FORTRESS OF THE MEMORY.
MEMORY OF THE FORTRESS”;
– 2007 (iunie) se lanseazã cartea „Sã nu uitãm eroii”
de Rodica Grigore, Editura Arania Braºov. Capitolul
„Cronicã de familie” este scris de Silvia-Maria Grigore;
– 2008 (septembrie) se lanseazã cartea „ªiraguri de
cuvinte dedicate mamei mele” de Rodica Grigore la
Editura C2 Design Braºov.
Ce ne învaþã un curcubeu? Cã sufletul unui OM are
forþa de a depãºi nenorocirile, durerea, suferinþa ºi de a
se ridica deasupra lor prin artã, optimism, bunãtate,
bucuria de a dãrui, de a ierta, de a înþelege.
Pentru curcubeul din suflet, vã dãruim un buchet cu 95
de flori, doamnã SILVIA–MARIA GRIGORE. LA MULÞI ANI!

PRO

de Belle Arte, pentru desluºirea tainelor picturii. O altã
chemare – cãsãtoria cu locotenentul Liviu Grigore în 1934.
Iarãºi o perioadã întunecatã – al Doilea Rãzboi Mondial.
Soþul ºi tatãl pe front, grija pentru cei trei copii mici, lipsuri,
foamete, griji… De unde a mai avut puterea sã activeze
ca preºedintã a Asociaþiei culturale cu scop caritabil
pentru vãduvele ºi orfanii de rãzboi: A.S.M.A.R. (Asociaþia
soþiilor militarilor activi români) timp de 4 ani ?
Alt val de întuneric: în 1949 tatãl este arestat pentru
cã a ajutat partizanii din zona Vrancei. În 1952 soþul este
ºi el arestat politic – rãmâne bolnavã, fãrã casã, cu copiii.
În decembrie 1952 este deportatã în satul Gugeºti.
Pentru a se putea muta mai aproape de mamã, la Focºani,
divorþeazã formal. Pentru a-ºi putea þine copiii la ºcoli
începe sã picteze:semne de carte, fuste cu maci, prapuri
pentru biserici, dar ºi tablouri comandate de cunoscãtorii
de artã: peisaje, naturi statice, flori. În aceste lucrãri apare
curcubeul din suflet: culori calme, luminoase, liniºtitoare,
relaxante, care iradiazã o stare de armonie ºi optimism.
Devine cunoscutã în zonã. În Focºani mai erau
doamne care brodau, tricotau, fãceau goblenuri, lucrau
cu croºeta perdele, feþe de masã, ºerveþele, pe care le
vindeau. Erau obiecte gingaºe, de bun-gust, care cereau
meºteºug, rãbdare… Nimic nu arãta cã erau lucrate de
multe ori noaptea, la lumina lãmpii de gaz, poate într-o
camerã neîncãlzitã, poate cu copii flãmânzi ºi speriaþi,
poate cu griji pentru plãþile curente, pentru soþii, taþii, fraþii
din închisori… Continuã sã picteze ºi sã vândã tablouri
ºi în perioada celor 6 ani de temniþã grea ai soþului. Pânã
la colectivizarea forþatã a viilor din Odobeºti îºi întregeºte
veniturile ºi de la vie.
Dupã 1960, cu întreaga familie se mutã la Braºov.
Picteazã tablouri pe care le vinde prin „consignaþia”. Pentru
a „intra în legalitate”, plãtind impozite la stat, în 1961
deschide o firmã de pictor profesionist.
În 1975 devine unul dintre membrii fondatori ai A.P.A.
– Asociaþia Pictorilor Amatori din Braºov, participând la
expoziþii de grup, expoziþii personale, obþinând numeroase
distincþii – este perioada când îºi definitiveazã stilul,
începe sã picteze pentru propriul suflet. Din 1975 este
prezentã activ în paginile publicaþiilor braºovene, la
emisiunile radio, iar din 1995 la emisiuni TV.
Iarãºi anii întunecaþi, de despãrþiri, în 1994 ºi 1997,
despãrþirea de soþ ºi fiicã. Amintirea celor dragi aduce
din nou curcubeul ca semn de împãcare ºi înþelegere.
Rãnile se vindecã tot cu lumina curcubeului – peste 50
de expoziþii personale în þarã ºi strãinãtate.
Din 2000 realizeazã câte o personalã în fiecare an ºi
au loc diferite evenimente:
– 2001 – i se acordã „calitatea de luptãtor în rezistenþa
anticomunistã” pentru suferinþele îndurate între 1948-1989,
de cãtre Ministerul Justiþiei (Decizia nr.1-119);
– 2003 (septembrie) apare în revista „Atheneum” de
culturã ºi informaþie a comunitãþii române din Canada,
un interviu de Adrian Munteanu despre viaþa artistei;
– 2004 (2 aprilie) la aniversarea vârstei de 90 de ani
se lanseazã cartea publicistului Ioan Popa „Sã nu-þi pierzi
niciodatã speranþa”;
– 2005 (iunie) apar reproduceri dupã lucrãrile artistei
în revista de literaturã, culturã ºi artã „Pro Saeculum”
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ECOURI
„Opera plasticã a Silviei-Maria Grigore cunoaºte
câteva distincte perioade, ce þin mai cu seamã de asumarea ºi perfecþionarea tehnicii, decât de motivele
inspiraþiei, ce sunt constant aceleaºi: flori, peisaje, naturi
compoziþionale. Fire profundã ºi sensibilã, îºi decanteazã
sârguincios impresiile înainte de a le converti în desen ºi
culoare cu un har pe care numai Dumnezeu i l-a putut da.
Pictura sa este inundatã de o luminã plinã de sinceritate
ºi acurateþe. Culorile lucreazã pentru pictor ºi nu invers.
Natura îi este o sursã inepuizabilã de inspiraþie, un model
ce-i pozeazã într-o gamã coloristicã atât de variatã. Florile
ei au fluiditate, prospeþime ºi rãspândesc aceeaºi explozie coloristicã ca în cazul peisajelor sau naturilor statice,
care nu altereazã gingãºia. Siguranþa cu care ºtie sã punã
culorile pe suprafeþele ce urmeazã a fi tablouri îi stabilesc
pictoriþei o personalitate inconfundabilã”. (Alexandru Deºliu)
„Doamna Silvia Grigore a descoperit izvorul cu apã
vie spre care cãlãtoream, însetaþi de a ºti, la vremea
copilãriei. ªi-a orânduit astfel viaþa încât, de la „înãlþimea”
vârstei cu care Dumnezeu a binecuvântat-o, poate privi
cu seninãtate (dar ºi cu legitimã nostalgie) în urmã, de la
altitudinea moralã la care viaþa a purtat-o, putând spune
cã puterea iubirii poate învinge nu numai rãutatea, ci ºi
timpul. ªtie sã vorbeascã cu atâta cãldurã despre oameni
ºi locuri dragi sufletului sãu, încât le conferã acestora
încãrcãtura tangibilului. Frumuseþea acestora se
regãseºte topitã în însãºi frumuseþea sufletului sãu. Care,
oricât de multe ºi de grele ar fi fost încercãrile, nu s-a
lãsat întinat de patimã ºi urã. Doamna Silvia Grigore a
moºtenit de la pãrinþii sãi adevãrul cã niciodatã nu poþi
avea nimic dacã nu eºti tu însuþi capabil sã dãruieºti. ªi
Dumnezeu a rãsplãtit-o cu o familie în care valorile morale au fost cele mai importante, cu o familie în care
iubirea soþului ºi fiicelor a fost rãsplata dãruirii sale întru
binele celor dragi. Dumnezeu i-a fost mereu aproape,
pentru cã a crezut mereu în El. Dumnezeu i-a fost aproape
ºi atunci când a prins a picta, atunci când ºi-a dat seama
cã talentul artistic i-a fost hãrãzit ca un veritabil colac de
salvare. Picturã graþie cãreia s-a impus atenþiei iubitorilor
de frumos din þarã ºi de peste hotare. Pictura sa a fost ºi
este o oglindã a sufletului, un limbaj direct, emoþional ºi
mai ales convingãtor cu semenii, veºmântul de sãrbãtoare
al simþãmintelor sale”. (Ioan Popa)

PRO

„Am intrat în expoziþie fãrã sã fi cunoscut pe artistã.
M-am trezit dintr-odatã într-o lume cu totul alta decât cea
din care pãºisem, într-o lume de frumuseþe, de liniºte,
de contemplare. Am trecut încet, parcã mi-ar fi fost teamã
sã n-o tulbur, prin faþa fiecãrei pânze, trãind cu florile, cu
SAECULUM 3/2009

castelele, cu pãdurile într-o armonie seducãtoare” (Dan
Tãrchilã)

„Din lumea exterioarã, artista reþine imaginile care-i
pot servi ca vocabular, smulgându-le din mediul lor natural ºi aruncându-le în altul, care este însuºi sufletul ei.
Priveºte realitatea cu o anumitã inocenþã, sufletul ei nu
poate rezista presiunii realului ºi vrãjitã de puterea magicã
a lumii înconjurãtoare, nu are liniºte pânã nu se opreºte
într-o viziune proprie fascinanta imagine care i s-a revelat.
De la viziunile largi, ilustrând peisaje, pânã la imaginile
în care apare obsesiv motivul floral, artista vede cu
exactitate amãnuntul important ºi unic, interpunând
experienþe ºi trãiri, care i-au modificat modul de exprimare
plasticã ºi au aruncat-o în aventura imaginarului” (Simona
Apostol)

Bucuria culorilor. „Expoziþia Silviei Grigore se compune
– cu mici excepþii-din naturi statice cu flori. În culori vii,
puternice, florile devin simbolul sensibilitãþii artistei,
un fel de bucurie de a exprima frumosul
frumosul. ªi ni se pare
semnificativã alegerea cu precãdere a florilor de câmp,
mai expresive cromatic ºi mai puþin rafinate, chiar în sens
decorativ. O bogãþie coloristicã cuprinde „Simfonia
toamnei” lucrare în care artista confirmã cel mai bine
calitãþile sale plastice”. (Ermil RÃDULESCU – critic de artã,
Gazeta „Drum Nou”- 5 decembrie 1975)

„În afara compoziþiilor florale, care fac specificul artei
practicate de Silvia Grigore, îndeobºte recunoscutã ca
o poetã de sensibilitate a naturii florale
florale, artista aduce
acum mai multe peisaje cu suflu narativ ºi cu o bunã
disciplinã a spaþiului, care dau de veste cã registrele
talentului sãu se pot aplica la fel de bine ºi aici.” (Ion Itu
– critic de artã , Gazeta „Drum nou”, 3 martie 1980)

„Din lumea exterioarã, artista reþine imaginile care-i
pot servi ca vocabular, smulgându-le din mediul lor natural ºi aruncându-le în altul care este însuºi sufletul ei.
Priveºte realitatea cu o anumitã inocenþã, sufletul ei nu
poate rezista presiunii realului ºi vrãjitã de puterea magicã
a lumii înconjurãtoare, nu are liniºte pânã nu opreºte într-o
viziune proprie, fascinanta imagine care i s-a revelat.
De-a lungul vieþii, viziunea ºi puterea de înþelegere au
evoluat firesc, ºi lumea înconjurãtoare ºi-a modificat
imaginea pentru artistã. De la viziunile largi, ilustrând
peisaje, pânã la imaginile în care apare obsesiv motivul
floral, artista vede cu exactitate amãnuntul important ºi
unic, interpunând experienþe ºi trãiri care i-au modificat
modul de expresie plasticã, ºi au aruncat-o în aventura
imaginarului.
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Flori ºi armonie. „Picturile doamnei Grigore au mare
trecere la public, care nu poate sã nu remarce vibraþia
caldã a tonurilor, atmosfera tonal-afectivã specificã,
obþinutã prin egalizarea valorilor clar-obscure ºi care are
ca rezultat un tonic sentiment al realitãþii, al viului, de o
frapantã prospeþime.
În ciuda încercãrilor dramatice la care a supus-o viaþa,
Silvia Grigore poate fi definitã ca un temperament calm
care a practicat o picturã relaxantã, desprinsã din
frumuseþile naturii înconjurãtoare. Ea face parte din acea
categorie de creatori care-ºi urmãresc propriul drum cu
egala stãruinþã a omului care ºtie sã se bucure de
imediatul din preajma sa.” (Veronica Bodea T
Tatulea
atulea – artist plastic, grafician)

„Pasiuni nebãnuite, o dragoste de viaþã ce clocotea
sub crucea destinului, purtatã cu demnitate ºi distinsã
nobleþe, se pot remarca în tablourile sale, ferestre de
luminã spre lume ºi flori, create de-a lungul anilor, renãscând sub privirile noastre, din propria-i ofrandã ca pasãrea
Phoenix mai puternicã ºi mai strãlucitoare.
Aceastã minune de forþã, credinþã ºi talent, Dumnezeu
a sãdit-o în Omul, Maria Silvia Grigore, pentru a ne face
mai buni, mai curaþi ºi mai aproape de frumosul etern”.
(Mircea Noaghiu – Dedicaþie, cu ocazia vernisajului Expoziþiei de Picturã „Flori ºi armonie” de la Galeria Europe din
Braºov – august 2006)

„Când recitesc titlul, mã gândesc nu la eroii din prima
linie a luptei, la cei de pe front sau din închisoare, ci ºi
(sau chiar mai ales!) la eroismul mamei care, alungatã
din casã cu trei copii mici, cu averea ºi chiar cu cele mai
simple bunuri materiale prãduite, fãrã slujbã, fãrã nici un
sprijin, cu prieteni care deseori evitau s-o primeascã din
„precauþie politicã”, mã gândesc la o femeie slabã ºi
bolnavã, victimã sigurã a malaxorului comunist, care îºi
încordeazã voinþa ani ºi ani, înfruntã frigul, foamea, ura
bestialã a asupritorului ca sã dea pâine ºi carte, multã
carte! copiilor sãi ºi reuºeºte!. Da, toate cele trei fiice ºiau terminat studiile universitare!
Dacã, pe bunã dreptate cinstim eroismul celor ce au
sângerat pe front, în lagãre sau în închisori, trebuie sã
nu uitãm nici eroismul acelor fiinþe slabe, fragile, pe care
durerea le-a împietrit ºi încrederea în dreptate le-a întãrit,
fãcându-le sã învingã golemul.
Un preot spunea odatã cã mamele nu mor .Ele
colaboreazã cu Dumnezeu, la perpetuarea umanitãþii. ªi
Silvia-Maria Grigore, nonagenarã azi, este un argument
cã preotul acela avea dreptate”. (Extrase din cuvântul
editorului Daniel Drãgan în prefaþarea cãrþii „Sa nu uitãm
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eroii!” Editura Arania 2007 / autor Rodica Grigore)

Dialog imaginar cu o poetã a florilor:
– ,,Ce v-a þinut în viaþã ?”
– ,,Pictura. Aceasta a fost arma mea. M-a salvat din
toate ºi m-a ajutat sã-mi cresc cele trei fete, sã-mi ajut
soþul, aflat în închisoare pentru cã a fost un brav ofiþer al
armatei române, ºi sã mã salvez ºi pe mine. Am îndurat
frig ºi foame, am trecut greu peste rãutatea celor de la
care aºteptam un minimum de omenie, dar am trecut.
Pictura mea m-a ridicat deasupra lor ºi m-a aºezat
lângã cei demni ºi drepþi. Am prieteni deosebiþi, am izbânzi
artistice, am o istorie de care nu mi-e ruºine.
Spuneþi, domnule profesor, dacã Dumnezeu nu a fost
bun cu mine? M-a ºi pus la încercãri, dar m-a ºi întãrit,
când a vãzut cã nu mai pot.
ªi acum îi aduc cu recunoºtinþã, drept ofrandã, florile
opolog – profesor, scriitor, editor –
mele”. (Ion Popescu T
Topolog
Iunie 2008, Braºov)

„Doamna Silvia Maria Grigore a descoperit bucuria pe
care þi-o aduce munca, munca continuã, fãcutã cu dãruire
în tot timpul activitãþii sale, indiferent cã e la douãzeci
sau la nouãzeci de ani.
ªi acum, la venerabila vârstã de nouãzeci ºi patru de
ani, dupã ce a câºtigat admiraþia ºi aprecierea cunoscãtorilor în domeniul artelor vizuale ºi nu numai, lucreazã
cu aceeaºi abnegaþie ca în tinereþe. Putem sã desluºim
cu uºurinþã bucuria cu care se apleacã asupra picturii
îmbrãþiºând cu aceeaºi ardoare natura staticã, peisajul
sau compoziþia cromaticã.
Analizeazã cu sensibilitate, fineþe, luciditate fenomenul
artistic.
Nu s-a înregimentat în nici unul din curentele artistice
româneºti, cãutând permanent un limbaj original,
inconfundabil.
Cu o forþã spiritualã deosebitã a traversat toate
obstacolele din cursul vieþii rãmânând un suflet veºnic
tânãr, plin de speranþã ºi seninãtate, un model pentru
generaþia tânãrã.” (Nicolae Daicu – sculptor, profesor la
Liceul de Artã Braºov, preºedintele Uniunii Artiºtilor Plastici
–filiala Braºov [Braºov - aprilie 2008])

„Puþini sunt copiii care pot fi atât de mândri de pãrinþii
lor cum sunt eu, acum când scriu aceste rânduri despre
mama mea, Silvia Maria Grigore, plastician, care a
încântat lumea atât prin talentul sãu cât ºi prin longevitatea
creaþiei artistice.
De-a lungul anilor unei vieþi zbuciumate ºi a unui
destin neînduplecat, penelul i-a fost alinare, sprijin ºi
reîntinerire. Mânuindu-l cu graþie ºi exigenþã, a reuºit sã
se impunã în lumea artisticã a Braºovului ºi nu numai.
Mulþi dintre cei ce s-au perindat prin dreptul simezelor
expoziþiilor ei, pãstreazã încã în suflet imagini luminoase,
crâmpeie de viaþã, secvenþe de timp ºi spaþiu, excelând
prin rafinament cromatic ºi printr-o dantelare a luminii ce
mângâie corole de flori, trunchiuri de arbori sau peisaje
purtând amprenta unei mãiestrii încãrcatã cu har Divin.
Fascinaþi de acest univers mirific, unii dintre aceºtia au
reacþionat emotiv aºternându-ºi gândurile pe hârtie, în
versuri sau în prozã. (Rodica Grigore)
PRO

Constanþa i-a asigurat-o permanentul contact cu natura
ºi, cum spunea Braque, „pictura se materializeazã în
contact cu natura. Pictura înseamnã meditaþie. Este
contemplaþie fiindcã natura se face mental. Trebuie sã
restitui ceea ce ai primit ”. Silvia Maria Grigore s-a strãduit
de-a lungul anilor sã restituie cu emoþie ceea ce a primit
cu generozitate de la naturã ºi în limitele unei serioase ºi
armonioase profesionalitãþi, ºi-a gãsit locul în spaþiul lumii,
care este imens”. (Titus Haºdeu – istoric)

SAECULUM 3/2009

info cultural

Elena Stoiciu

TÂRGUL MARÞIªORULUI
La Galeriile de Artã din Focºani s-a deschis miercuri
25 februarie 2009 „Târgul de artã al mãrþiºorului” care va
fi închis la 10 martie 2009.Expoziþia a fost prezentatã de
preºedintele filialei Vrancea a Uniunii Artiºtilor Plastici,
pictorul Liviu Nedelcu ºi a fost deschisã sub egida Consiliului Judeþean Vrancea, a ªcolii Populare de Arte Focºani
ºi a filialei U.A.P. Vrancea. Numeroºii vizitatori au admirat
lucrãrile de picturã ale membrilor filialei U.A.P. Vrancea:
Pompiliu Bãlaºa, Elena Bârhalã, Laura Drãghici, ªtefan

Dumitru, Gheorghiþã Galan, Stelian Ghinea, Virginia
Hossu, Claudia Lãþcan, Aniºoara Munteanu, Adrian
Munteanu, Liviu Nedelcu, Laurenþiu Pãun, Gabriela Popa,
Nicolae Rãdvan, Elena Stoiciu, Diana Tãicuþu.
Amintim cã prima ediþie a Târgului de artã Focºani a
avut loc în decembrie 2006 ºi a fost prezentatã de criticul
de artã Constantin Prut. Se doreºte ca aceste târguri de
artã sã devinã periodice pentru publicul interesat tot mai
mult de lucrãrile de artã autenticã.

Alexandru Oproescu

170 DE ANI DE PRESÃ LA BUZÃU
(Fiºã de dicþionar)
dicþionar)**
„VESTITORUL BESERICESC”**. „Gazetã religioasã
ºi moralã”, cea dintâi publicaþie bisericeascã a românilor
ºi primul periodic la Curbura Carpaþilor. Editori – în vremea
episcopului Chesarie – sunt: ierodiaconul Dionisie
Romano, profesor naþional, ºi Gavriil Munteanu, director
al Seminarului teologic. Bz., nr.1,7 ian.- nr.51, 23
dec.1839 (an I) ºi nr.1-51, 1840 (an II); 102 nr. în B.A.R.,
cu apariþie regulatã, sâmbãta ; lipsuri în colecþia B.J.B.,
care a servit redactãrii fiºei. Se imprimã „în tipografia Sf.
Episcopii” Bz. Format: 24x48 (4 p. numerotate în
continuare). Înaintea fiecãrui an, lanseazã câte o
„Înºtiinþare”, prima apãrând la 18 dec. 1838: „Supt
însemnaþii, cu începerea anului viitor, voesc sã dea la
luminã o foae religioasã ºi moralã supt numele de mai
sus. Trebuinþa unei asemenea foi este cunoscutã de tot
omul care preþueºte religia ºi cunoaºte puterea moralului.
O naþie este tare când e tare în religie ºi puternicã în
moral”. Concret, „Vestitorul va cuprinde povestiri, anecdote, sentenþii ºi tot felul de articole religioase ºi morale
ºi alte înºtiinþãri din lãuntru ºi d’afarã care se ating de
sfera ei, ori au raport cu scopul care ºi l-a pus: de a hrãni
duhul religios ºi moral ce a caracterisit totdeauna pe naþia
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* Din vol. 3 (O–Z), Partea I (1839–1948) aflat sub tipar.
** Noi ref. despre: Pr. Cocora, Gabriel.: „Dionisie Romanoepiscopul Buzãului”. Bz., Ed. Episcopiei, 2006, p.149-152;
P.S. Epifanie. ,,Episcopul Dionisie Romano, promotor al culturii
ºi emancipãrii Neamului”. z., Ed.Episcopiei, 2006, p.24-27;
Neagu Mioara. „Valori bibliofile în colecþiile Bibliotecii Judeþene «V.Voiculescu» Buzãu”. Bz., B.J.B. ºi Ed. Alpha MDN,
2006, p.30-36.
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româneascã. Icar adaosul [un „supliment” sãptãmânal,
dev. lunar] se va alcãtui din articole alese din cele mai
frumoase meditaþii religioase. Preþul pentru amândouã
foile este un galben împãrãtesc pe an”. Prin „Înºtiinþarea”
din ian. 1840, între altele, se anunþã „prenumeranþii” cã
„aceastã foae va urma dupã chipul ce s-a dat în anul
trecut” (II,nr.1). Sunt aici, cf. programului anecdote,
dialoguri, sentinþe, dar ºi eseuri scrise cu talent de
D.R.(,,Credinþa”, „Religia”, „Mustrarea conºtiinþei”,
„Vrednicia educãrii”, „ªtiinþele”, „Despre vorbirea de rãu”,
„Alegerea unui prieten”, „Pentru rugãciune”), unele în serial (,,Principii generale de înþelepciune”, „Datoriele
tinerilor”, „Caractere”, „Despre nemurire”). Mai pot fi citite
traduceri din Platon, Epictet, Ferelon, Chateaubriand,
Benjamin Franklin; cuvântãri ale episcopului Ilarion de
Argeº ºi arhimandritului Eufrosin Poteca; comentarii pe
texte din Sfânta Scripturã etc. Gazeta fu semnalatã „la
loc de seamã” în presã, Buzãul situându-se, prin „V.B.”,
pe prima filã a istoriei ziaristicii naþionale, la doar un
deceniu dupã „Curierul Românesc” (Buc.) sau „Albina
Româneascã” (Iaºi) ºi la un an dupã „Gazeta de
Transilvania” (Braºov) . Moment de început, dar ºi de
referinþã. Pânã la apariþia, în ultimul pãtrar al secolului al
XIX-lea, a primelor „foi” buzoiene ºi râmnicene laice, în
„formula” de execuþie tipograficã îmbunãtãþite, va trece
un timp ce avea sã fie repede recuperat, printr-o proliferare
spectaculoasã a numãrului titlurilor. Astfel, 34, respectiv
35 de ani despart „V.B.” de „Independenþa Românã” (Bz.,
1874-1886) ºi de „Aurora” (R.S., 1875–1876),cele dintâi
gazete social-politice ºi culturale din aceastã parte de
þarã.(B.J.B.–Colecþii spec.).
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Dan Brudaºcu
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militarã, doctrinarã sau diplomaticã. Nu întotdeauna cu
necesara ºi minima obiectivitate ce se cere”.
Dan BRUDAªCU þine sã mai precizeze în Prefaþa cãrþii cã:
„Ideea acestei cãrþi nu a fost motivatã de nevoia de a explica
sau justifica oricare din poziþiile liderilor de la Teheran. În
realitate, pe noi nu ne-au ºi nu ne intereseazã. Este dreptul
acestei þãri de a avea comportamentul pe care îl doreºte în
context regional ºi internaþional, atâta vreme cât nu prejudiciazã
interesele proprii, dar ºi pacea ºi stabilitatea în zonã ºi în
întreaga lume”.
Lucru extrem de interesant, lucrarea De la Imperiul Elamit
la Revoluþia Islamicã”, perioadã ce acoperã aproape cinci
milenii de istorie, pe lângã prezentarea principalelor momente
ºi evenimente istorice, regatele ºi imperiile ce s-au succedat,
luptele, rãzboaiele ce au avut loc etc., oferã cititorului român ºi
abordãri pertinente ºi obiective referitoare la arta – mai ales
cea elamitã ºi partã –, religiile populaþiilor care au trãit pe
teritoriul de azi al Iranului – politeismul antic, maniheismul,
mazdakismul, mitraismul, creºtinismul ºi creºtinismul, dar ºi
despre evoluþia literaturii persane ºi iraniene.
Circa 50 de pagini din carte sunt consacrate perioadei
cuprinse între anii 1921 ºi 1979, între care au domnit reprezentanþii ultimei dinastii imperiale din istoria acestei þãri –
dinastia Pahlavi –, extrem de grãitoare ºi în ceea ce priveºte
lupta poporului iranian de a lua în stãpânire resursele energetice
ºi întreaga avuþie naþionalã, dorinþa sa de a scãpa de orice
amestec strãin ºi de a-ºi croi un nou destin. Sunt, astfel, oferite
detalii puþin sau insuficient cunoscute cititorilor români privind
naþionalizarea petrolului, avatarurile luptei lui Mosaddeq,
revoluþia albã a ºahului Mohamad Reza Pahlavi, prãbuºirea
regimului imperial, revoluþia islamicã ºi tensiunile din viaþa
politicã ºi religioasã a Iranului în anii ce au urmat, dar ºi devastatorul rãzboi irakiano-iranian, cauzator al unor uriaºe distrugeri
ºi pierderi materiale, dar ºi a sute de mii de morþi ºi rãniþi.
Lectura acestei cãrþi aruncã o altã luminã, nouã, pertinentã
ºi obiectivã atât asupra acestei ultime perioade, cât ºi asupra
altor momente majore din istoria poporului iranian. Cartea
umple o parte din golul imens de informaþii cu caracter ºtiinþific,
nu propagandistic sau denigrator, privind aceastã þarã, trecutul
ºi valorile ei cultural-spirituale, într-o perioadã de intensã ºi
adesea excesiv de subiectivã mediatizare a unor declaraþii
incendiare, politicianiste, exagerate sau lipsite de temei ale
unora din actualii lideri de la Teheran.
Pentru a descoperi adevãratul Iran ºi locul pe care îl are
aceastã þarã în istoria universalã, în arta ºi cultura acestei lumi,
lucrarea „De la Imperiul Elamit la Revoluþia Islamicã. Cinci milenii
de istorie, artã ºi culturã iranianã” este un ghid esenþial ºi onest.
PRO

Recent, la Editura SEDAN din Cluj-Napoca, a apãrut lucrarea
„De la Imperiul Elamit la Revoluþia Islamicã. Cinci milenii de
istorie, artã ºi culturã iranianã”. Aºa cum precizeazã prof. dr.
Dan BRUDAªCU, cel care a fãcut selecþia ºi traducerea textelor
ºi a semnat Prefaþã, cartea este consacratã cunoaºterii de cãtre
cititorii români de azi a istoriei strãvechi ºi frãmântate, precum
ºi a culturii ºi spiritualitãþii iraniene, bogate ºi profunde, cu o
incontestabilã contribuþie la tezaurul civilizaþiei universale. Dan
Brudaªcu a selectat o serie de texte relevante, semnate de
cercetãtori, istorici, arheologi, istorici de artã ºi cadre
universitare, atât din Iran, cât ºi din alte þãri ale lumii, mai ales
din Olanda ºi Statele Unite ale Americii, precum ºi texte din alte
surse sau propriile sale mãrturii din perioada desfãºurãrii, în
urmã cu 30 de ani, a revoluþiei islamice.
Fiecare text este însoþit de un aparat ºtiinþific amplu, care
oferã celor interesaþi posibilitatea aprofundãrii diverselor
domenii sau perioade istorice cuprinse în acest volum.
Dan Brudaºcu ne propune, de asemenea, pertinente note
ºi observaþii, încercând sã sublinieze similitudini, apropieri sau
cooperãri dintre popoarele noastre de-a lungul veacurilor.
Volumul, o premierã în oferta de lecturã a editurilor
româneºti în ultimii 50 de ani, este extrem de interesant. Dan
BRUDAªCU subliniazã, pe bunã dreptate, cã: „Din pãcate,
cititorului (român – n.n.) de azi îi lipsesc, de ani buni, lucrãrile
care, cu onestitate, fãrã partis-pris-uri sau interese
propagandistice conjuncturale, sã prezinte date ºi informaþii
de larg interes ºi de mare utilitate despre istoria ºi civilizaþia
iranianã. Mai mult, mass media, fie ea scrisã sau audio vizualã,
din România, ca ºi cea externã, acordã prea puþin spaþiu
aspectelor fundamentale ce þin de istoria ºi patrimoniul cultural-spiritual al poporului iranian, insistând de obicei pe diverse acþiuni, declaraþii, mãsuri sau poziþii de naturã politicã,

SAECULUM 3/2009

info cultural

Michel Sansier

IOAN MARIC
définitivement aux cimaises du Musée d’Art Naïf de Magog au
Québec... mais il a trop d’humilité pour parler de ses célèbres
acheteurs européens même si parfois leur nom de président
pourrait en surprendre plus d’un.
Il est, il voit, il sourit avec malice, il chronique, il satire, il
donne du bonheur et c’est le sien
Ioan Maric est membre de l’Académie des Arts Traditionnels
de Roumanie depuis 2004.
Les éditions Vicovia viennent de publier un recueil de ses
œuvres coordonné par Viorel Savin textes en roumain, français et
anglais
Michel Sansier
« Tu ne dois rien à personne mais tu
donnes à tout le monde »
Ion Ghelu Destelnica – dramaturge
Né le 12 Octobre 1945 à Lucani (Bacãu) en Moldavie Roumaine, Ioan Maric, apprenti mécanicien tractoriste, puis instructeur
sportif pendant son temps d’armée, est pris en main par le peintre
Ilie Boca Celui-ci modèle ce jeune ouvrier du combinat de traitement du bois, modère son impétuosité et calibre son talent à
l’école d’art plastique. Ainsi Ioan Maric est admis dans la classe
du professeur Gheorghe Velea. Trois années de peinture puis trois
années de graphisme.
A partir de 1968, il expose ses premières œuvres en Roumanie :
Piteºti, Bacãu, Slãnic-Moldova, Arad, Reºita, Constanþa, Timiºoara,
Bucarest.

Quelques critiques
« Les nombreux évènements de la vie deviennent sujets de
sa peinture, organisés d’après les règles du spectacle plastique
avec force expressive, dessin spontané, sûr et dynamique, couleurs
nuancées en taches maintes fois modelées qui remplissent le
vaste champ du paysage du fond. Tout s’accumule en tant que
puissance d’expression et non pas comme caresse ethnographique qui édulcore d’ornements des scènes idylliques.
Maric est spontané, direct, synthétique. Il a dressé son propre
style récompensé par des prix et des acquisitions de musées et
de collectionneurs. C’est un peintre accompli, en pleine force de
création, un miroir de sa contrée natale. » Ilie BOCA –peintre

Très rapidement repéré et soutenu par le grand ethnologue
de la culture populaire roumaine et un des meilleurs coloristes de
son époque, le peintre Vasile Savonea - l’Art Naïf en Roumanie édition Méridiane - , Ioan Maric est alors exposé dans le monde
entier à partir de l’année 1973 : Cuba, Pérou, Mexique, Venezuela, Colombie, Russie, Pologne, Suisse, mais aussi, Inde, Egypte,
Grèce, Allemagne, Suède et France, puis au Canada, Thaïlande,
Japon, Espagne, Autriche, Belgique. Aux USA, où il entre dans de
nombreuses collections, il n’échappe pas à des identifications de
proximité avec d’autres grands peintres tels Chagall (le village 1911,
le violoniste 1910), Kandinsky (improvisation 1913) mais son style est
inconfondable.

PRO

Au cinéma, en 1972, Titus Mesaroch, en fait le « héraut »
ironique, jovial et histrion des gens du commun, « Dans la forêt
touffue » (film récompensé par 8 prix internationaux) puis Vlad
Lucavetzki réalise en 2000 son histoire sans prétention de « Ioan
Maric » et gagne 6 prix internationaux.
Après une série d’expositions personnelles à Tel-Aviv, Bruxelles
et Strasbourg, Nantes, Ioan Maric a été exposé à New York en
Octobre 2007 par Andrew Littauer, puis invité spécial du Parlement
de Strasbourg en 2008 « Un naïf au Parlement », et est accroché
SAECULUM 3/2009

La fessée de saint Nicolas

« L’artiste nous avertit, de la hauteur du talent dont il a été
doté, de son exercice de survie. Ioan Maric peint avec l’humour
triste caractéristique de son art exceptionnel « nommé naïf » des
coutumes, des rêves, des mauvaises habitudes, des faits
allégoriques, nous signalant sagement, d’un air vieux badin, qu’il
141
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serait bon de les écarter. En regardant ses toiles, on éprouve le
désir de s’améliorer. » Viorel Savin – dramaturge – secrétaire de
l’Union des écrivains de Roumanie.
« Connu dans les médias comme le « champion du portrait
d’inspiration rurale », le « prince de l’art naïf », le génie d’histrionisme dans l’art naïf ou « Chagall de la peinture populaire »,
l’artiste répond à tous ces mots avec une modestie charmante et
surtout avec une envie de s’affirmer dix fois multipliée. Ses tableaux

même dans les ombres de son propre tunnel. » Ioan Viorel Cojan
– artiste photographe
« Maric renforce les gestes et les regards et ne tient pas
compte de la loi de la gravitation. Les personnages de ses toiles
s’efforcent à se tenir debout sur une planète qui semble voguer au
gré des vents. Regardée à part, chaque toile tient toute seule dans
son cadre. Considérées ensemble, ses œuvres semblent des
découpes d’une toile de grandes dimensions représentant une
formidable fête paysanne. » Tudor Octavian – critique d’art
« L’un des plus intéressants représentants de l’art populaire,
Ioan Maric peut-être défini comme un peintre de grande sincérité,
auteur d’espaces imaginaires, du monde trouble et ironique du
village, des scènes grotesques qui provoquent celui qui regarde.
Ioan Maric complète l’espace de l’art naïf roumain par la candeur
d’une couleur exubérante et consistante, par des personnages qui
accomplissent toute cette mythologie rurale : les grands moments
de la vie du paysan roumain chargés de sens ironiques mais
aussi archaïques allant jusqu’à l’absurde. » Mihai Chiuaru président de l’Union des Artistes Plastiques

Qui de l’œuf ou de la poule?

sont toujours peuplés de personnages comiques et grotesques
dont l’autonomie est enveloppée d’humour et d’ironie. Il nous révèle
quelque chose du pittoresque du monde de Creanga, mais aussi
de l’âpre expérience des héros picaresques sur le visage, dans
les gestes et dans les attitudes de ses personnages qui incarnent,
d’une toile à l’autre, l’éthos paysan même surpris dans tous ses
détails de vérité, de mystère et d’invulnérable prétention à
l’éternité. » Ion Parhon – critique d’art.
« En connaissant l’homme Maric, on est humilié par la simplicité, la modestie et la chaleur de son esprit inquiet, par la ténacité
et l’acharnement de son travail. Dans un monde qui semble avoir
perdu sa candeur, opacifié par l’indolence de l’indifférence et de la
suffisance, étouffé par le vide affectif où l’émotion vraie est évitée
comme une faiblesse, la lumière émanant de cet homme exceptionnel est comme une flamme qu’on cherche, peut-être, parfois,

« Des yeux ! Fous, illuminés, perdus, ailleurs, vides : ceux des
humains. Attentifs, tendres, quémandeurs, en dialogue : ceux des
animaux. Observez et craignez ! Ce regard est sans complaisance sur notre monde. » Claudine Sansier - nouvelliste

Maraichinage ou Marea Neagrã

Dis-moi tout

PRO
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Niculina rentre du jardin
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Radu Costea

REVISTA REVISTELOR

ARGEª (Piteºti - Argeº), an IX (XLIV) nr. 1 (319) ianuarie 2009
Deºi punctele de interes ale acestui numãr sunt mai multe
(evocarea lui Grigore Vieru, traducerea lui ªerban Foarþã,
eseurile lui Leonid Dragomir ºi Viorel ªtefãnescu), mã voi opri
aici doar asupra interviului acordat de Adrian Alui Gheorghe lui
Dumitru Augustin Doman în cadrul anchetei întreprinse de
acesta din urmã: „Optzecismul vãzut din interior” (IV). Evident,
nemulþumit pentru cã N. Manolescu i-a „încremenit” imaginea
la 1993, poetul nemþean – echilibrat ºi elegant – nu trece la
diatribã, ci face portretul ideal al istoricului literar: „ca sã scrii o
istorie a literaturii române trebuie sã îndeplineºti niºte condiþii:
sã iubeºti literatura românã mai presus decât te iubeºti pe tine;
sã fii generos pânã la risipire; sã nu te rãfuieºti cu autori, cu
grupuri de autori, cu umorile unora sau altora; sã fii cinstit cu
cãrþile pe care le citeºti – dacã le citeºti (s. n.); sã înþelegi cã
lucrezi cu materialul clientului în slujba clientului, care e autorul
român, care nu îþi e nici duºman, nici un individ numai bun de
dispreþuit; (…) sã înþelegi cã ai o misiune pe care trebuie sã o
duci la capãt nu cu orgoliu, cu vanitate, ci cu maximã umilinþã,
sã înþelegi cã tu, ca propunãtor al unei istorii, eºti produsul
literaturii pe care o critici ºi nu benghiul din frunte…” Luând
în consideraþie condiþiile (de bun simþ) pe care le pune autorul
„Îngerului cãzut”, veþi înþelege cu uºurinþã cã portretul rezultat
este incompatibil – punct cu punct – autorului „Istoriei critice
a literaturii române”. L-am cunoscut personal pe Laurenþiu
Ulici cu care am schimbat câteva opinii literare (nu ºtia cine
sunt, nici mãcar dacã scriu sau nu) ºi depun mãrturie cã era un
spirit elegant ºi generos, cald ºi sociabil, aºa cum n-a fost
niciodatã N. Manolescu. Pânã la urma urmei, mã vãd nevoit sã
o citez ºi pe Flori Bãlãnescu care, deplângând faptul cã ne
facem „mici” ºi „umili” în faþa autoritãþii
autoritãþii, refuzându-ne dreptul
firesc la opinie, trage urmãtoarea concluzie: „Criticii mor într-o
bunã zi – ca ºi scriitorii, aº adãuga eu –, istoriile lor se perimeazã,
(…) literatura rãmâne”.

PRO

ASTRA (Braºov), an IV (XLIII) nr.26 (313) - ianuarie
2009
La rubrica „ Istorie literarã ”, Constantin Cubleºan
comenteazã cartea lui Marius Oprea, „Adevãrata cãlãtorie a lui
Zahei. V. Voiculescu ºi taina Rugului Aprins”, apãrutã la
Bucureºti, Editura Humanitas, 2008. În plinã perioadã
comunistã, un grup de cãlugãri, preoþi, studenþi, intelectuali
de mare valoare se adunau periodic la Mãnãstirea Antim din
Bucureºti „cãutând o formã de supravieþuire în libertate a
cugetului”. Mai departe, ne informeazã C. Cubleºan, cu toate
cã aici se discutau multe alte lucruri, inclusiv se citea ºi se
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comenta poezie, „miezul întâlnirilor Rugului Aprins au fost, de
fapt, aprofundarea ºi explicitarea Rugãciunii inimii ”. Dupã o
anchetã superficialã ºi tendenþioasã, în rãul obicei al epocii, V.
Voiculescu a fost condamnat, alãturi de alþi 15 acuzaþi – în
acelaºi proces, ºi închis la Aiud pentru „ uneltiri contra
democraþiei populare”. Dupã ce i-au fost rãpite cãrþile ºi poezia
timp de patru ani (aug. 1958 – 2 mai 1962) a fost eliberat cu
mai puþin de un an înainte de a se stinge (26 aprilie 1963),
bolnav de tuberculozã la coloana vertebralã. Prea puþini au
înþeles atunci cã, aproape de ei, trãise eroic ºi curat unul din
puþinii martiri ai românilor. Criticul Constantin Cubleºan încheie
aprecierile sale pozitive astfel: „cartea lui Marius Oprea face o
exemplarã analizã a acestei forme de rezistenþã prin credinþa în
Dumnezeu. Sunt reconstituite cu fidelitate circumstanþele
politice ale epocii, dar ºi trãirile sufleteºti ale celor care au
cãutat sã reziste tocmai teroarei ºi opresiunilor de tot felul ce
se abãtuserã asupra vieþii românilor”. La Aiud a zãbovit, ca
deþinut politic, ºi tatãl lui Tudor Gheorghe, cunoscutul rapsod,
atât de iubit în ultimele trei – patru decenii, ºi despre care
Daniel Drãgan, cel care îi ia interviul, spune: „un artist atipic,
produs original al culturii române, este un fenomen”. Acesta
relateazã, cu naturaleþea ºi firescul atât de familiare nouã,
primele sale contacte cu teatrul, anii de studenþie… De aici
reþinem admirabilul portret al Dinei Cocea ºi atitudinea
studenþilor (de atunci) faþã de dascãli: „Toþi erau pentru noi
corifei. Le sorbeam fiecare cuvânt, fiecare gest (…) Astãzi am
auzit cã e altfel ºi mã înfior.” La întrebãrile lui Daniel Drãgan: „–
Cum vã simþiþi în postura de cetãþean al Uniunii Europene?”,
Tudor Gheorghe rãspunde: „Cred cã identitatea noastrã e pusã
la grea încercare ºi nu ne putem afirma altfel decât prin culturã,
prin creaþie autenticã…” Mai apoi vorbeºte despre existenþa
unui „elitism fãrã elite”, dupã care dezvoltã ideea mai pe larg:
„Existã o echipã de intelectuali care au molipsit o mulþime de
pseudointelectuali, o lume snoabã, care pretinde sã admiri ºi
sã aplauzi fãrã nici un discernãmânt pe Horia Roman
Patapievici, de pildã, chiar ºi atunci când dã cu oiºtea-n gard.
Dacã nu-l lauzi pe Patapievici orice ar face el înseamnã cã eºti
învechit, eºti pãºunist, nu eºti la zi, nu eºti european ”. E
reconfortant sã ºtii cã Tudor Gheorghe, cu uriaºul sãu prestigiu,
se aflã de partea unui tradiþionalism sãnãtos. Încã un motiv
pentru a-l respecta.

BANA
T (Lugoj - TTimiº)
imiº), an V nr.12 (60) - decembrie
BANAT
2008
Cu nimic mai prejos decât surata sa mai experimentatã,
„Orizont”, apãrutã în acelaºi spaþiu spiritual generos. Constantin
Buiciuc comenteazã pe larg prima monografie dedicatã unuia
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VIAÞA DE PRETUTINDENI (Arad) Revistã de culturã,
istorie ºi performanþã a românilor de pretutindeni ºi a
prietenilor lor
lor.. An IV nr.6 - 10 (41 - 45) - octombrie 2008 ºi nr.
11 – 12 (46 - 47) – decembrie 2008
O revistã foarte ambiþioasã ce are 324 de pagini, lungimea
41,5 cm, lãþimea – 29, 4 cm, 342 de semnãturi, peste 200 de
imagini, 19 ilustraþii ºi reproduceri (Editura „Viaþã arãdeanã”).
Ea cuprinde: literaturã (prioritar), biologie, medicinã,
antropologie, învãþãmânt, teologie, drept, lexicografie, muzicã,
arte plastice, sport, umor, ca un veritabil ºi încãpãtor almanah.
O construcþie impresionantã care a beneficiat – dupã cum se
vede – de o sponsorizare pe mãsurã. Sunt multe lucruri bune
în aceastã revistã – almanah, mai multe decât ne putem noi
permite sã semnalãm în acest spaþiu: POEZIE semnatã de Angela Nache–Mamier (Franþa), Mariana Zavati Gardner (Marea
Britanie), Adriana Vidroiu Stanca (Spania), Smaranda Livescu
(S.U.A.), Mihaela Colin–Cernitu (Canada), Cezarina Aadamescu,
Geo Olteanu, Laura Vega, Gligor Sava, PROZÃ sub semnãtura
lui Lucian Marina (Serbia), Anica Facina, Lucian Gruia, Aurel
David, Nãstase Marin, TEATRU de ªtefan Mihuþ ºi CRITICÃ,
foarte multe pagini de criticã semnate de Svetlana Paleologu–
Matta (Elveþia), Aureliu Goci, Cezarina Aadamescu, Mihaela
Lotru, Viorica Popescu, Mihai Antonesu (comenteazã 6 cãrþi),
Al. Florin–Þene (11 cãrþi), Lucian Gruia (15 cãrþi), Victor Sterom
(23 cãrþi). Nu pot sã nu observ cã unele materiale sunt reluate
din alte reviste, probabil cu acceptul autorilor, iar altele au
apãrut – cu intenþie clarã – în mai multe reviste, inclusiv în
aceasta, ceea ce nu pare a fi în spiritul unei deontologii
elementare (?!?) „Întunericul luminii” de George Lixandru (o
carte de poeme, foarte bunã, de altfel) beneficiazã de atenþia a
trei comentatori: Victor Sterom, Al. Florin Þene ºi Lucian Gruia.
Îndrãznesc sã apreciez cã primul este un grafoman
nevindecabil: scrie oricât de mult, despre oricine, despre orice,
în marginea oricãrui profesionalism, conform principiului: „cât
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mai mult, cât mai des, ca sã fii cât mai în faþã!” O gafã greu de
înþeles a redacþiei: „Un anumit egoism al istoricilor literari ºi de
artã” de Al. Florin Þene apare în revistã de douã ori: la pag. 112
ºi la pag. 177, deºi e discutabil dacã valoarea materialului îi
legitima prezenþa, fie ºi o singurã datã. La capitolul INTERVIURI,
compartiment foarte bine reprezentat, rãspund întrebãrilor:
Florin Piersic, prof. dr. Mircea Dumitru din Los Angeles, Rãzvan
Theodorescu, Harry Grosmann (Germania), Antonio Bello
(Portugalia), Jean Monteur (Franþa), Aurel Ardelean, Ioana
Manciu. Personalitãþile prezentate (profiluri, portrete, evocãri)
sunt un alt punct de atracþie culturalã pentru cititorii interesaþi:
Dorin Almãºan, Emanuil Gojdu, Atanasie Marie Marienescu,
Nae Ionescu, Miron Radu Paraschivescu, Ioan Ardelean, Aurel
Sasu, Adina Enãchescu, precum ºi un incitant ºi dens dialog
între Viorel Gheorghiþã ºi Emil ªimãndan pe inepuizabila temã:
M. Eminescu. Dintre actori beneficiazã de medalioane: Toni
Paraschiv ºi ªtefan Iordache, iar dintre artiºtii plastici – Lazãr
Morcan. În final, spicuim alte câteva materiale de maximã
semnificaþie culturalã (ºi nu numai): Constantin Popovici –
„Alba Iulia: Drumul cãtre 1 Decembrie 1918", Doru Bogdan –
„Avram Iancu în conºtiinþa contemporanilor sãi”, Mircea–Petru
Suciu – „Teama de nefiinþã”, Andreea Olaru Cervatiuc – „Mitul
lui Ulise…”, Aurel Berheci – „Medelenismul, o lume a copilãriei
moldovene”, Amedeo Caftangioglu – „Traficantul de iluzii”.
Admirabil efortul întregii redacþii, în frunte cu directorul ºi
redactorul – ºef, Sabin Bodea, acest fac-totum al revistei:
interviuri, poezie, prozã, comentarii, publicisticã, cu nu mai
puþin de 40 de materiale. Cu toatã preþuirea ºi simpatia, punem
o întrebare simplã: nu-i prea mult?! Prea multe pagini, prea
multe domenii de investigat, prea multe semnãturi, prea se
doreºte sã cuprindã totul, la proporþii megalitice!... ªi sã ne fie
iertat, cel puþin un sfert dintre materiale nu se aflã la nivelul
unei asemenea întreprinderi!... În rest, s-auzim numai de bine!

ATENEU (Bacãu) an 46 nr.1 (473) - ianuarie 2009
Sub titlul „Tardomodernisme”, Vasile Spiridon, unul dintre
colaboratorii de bazã ai revistei, comenteazã nuanþat, cu
argumente pertinente, cartea lui Paul Iruc, „Eminescu ºi
devenirea poeziei române moderne” (Constanþa, 2008) ºi, indirect, ne dã o nouã întâlnire cu Poetul, vãzut dintr-o perspectivã
apropiatã de cea a lui Theodor Codreanu („Dialectica stilului”,
1984). Observã acelaºi Vasile Spiridon de pe „perna (sa) cu
ace” cã nu se justificã pretenþia lui Paul Iruc de a demonstra
modernitatea creaþiei eminesciene, întrucât acest lucru s-a
înfãptuit cu câteva decenii înainte. Într-un spaþiu ceva mai
restrâns, la rubrica „Digresiuni”, Irina Petraº reuºeºte sã fie
mult mai substanþialã în „visarea lãturalnicã” pe care o propune:
„Eminescu locuieºte în limba românã, ea îl conþine, tot aºa
cum îi conþine pe toþi marii scriitori ai generaþiilor succesive”.
„Sub semnul sacrului ºi al sacrificiului” este titlul unui interviu
acordat de Elena Letnanova, una dintre personalitãþile
proeminente ale muzicii contemporane slovace, Rodicãi
Dãnceanu. Reþin câteva afirmaþii ce ne predispun la meditaþie
pentru mult timp de aici încolo: „Nu cred cã în secolul 20 (21?)
putem cânta folosind doar emoþiile ºi ego-ul ori subconºtientul
fiinþei noastre” Sau: „Când ne aflãm în faþa unei piese de înaltã
expresivitate rãmânem fãrã cuvinte ºi abia apoi, dupã ce reuºim
sã ne alchimizãm trãirile, putem ajunge la substanþa muzicii”.
Nu în ultimul rând, se citesc cu plãcere ºi folos intelectual
PRO

dintre cei mai importanþi scriitori pe care i-a dat Banatul în
ultimele patru decenii, sub semnãtura lui Dorin Murariu – „Umbra scribului. Eseu asupra prozei lui Paul Eugen Banciu” Tonul
comentatorului este uneori prea entuziast, acesta nesfiinduse sã declare – la un moment dat – cã monografia în discuþie
este „un eveniment literar de primã mãrime”, în timp ce despre
autorul „Omului abstract” (eseuri) spune cã este doar „un important scriitor timiºorean”. Ce sã înþelegem de aici? La o altã
paginã, Rodica Bãrbat comenteazã o altã carte a lui Dorin
Murariu, „Fragmentarium”, gânditã ºi scrisã ca un jurnal de
idei, ceea ce-i permite sã gloseze despre cãrþi, evenimente
culturale, personalitãþi cunoscute, totul cu har ºi inspiraþie.
„În concluzie, volumul „Fragmentarium” dovedeºte bucuria
lecturii, convingeri ferme ale autorului cu privire la rolul ºi rostul
important al cãrþilor de literaturã, o mare dragoste pentru
scriitorii reprezentativi…” Poemele lui Berhard Setzwein (scriitor
bavarez) au fost traduse de Eugen D. Popin, dar remarcabil
este faptul cã textele sunt inedite, pentru cã autorul le-a oferit
direct spre publicare unei edituri româneºti. „Aºadar, - apreciazã
traducãtorul – un scriitor german de primã mãrime publicã
texte inedite într-o versiune româneascã, faptul în sine
dovedind afinitatea sa pentru culturile est – europene ºi, nu în
ultimul rând, marea sa preþuire pentru limba, literatura ºi cultura
românã”.
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„Babel” de Elena Ciobanu („Evenimentele se nasc unul pe altul,
aºa cum în teoria haosului se spune cã miºcarea aripilor unui
fluture poate sã stârneascã o furtunã în partea cealaltã a
globului ”) ºi „ Chipurile diforme ale Rãului ” de Carmen
Mihalache, ce comenteazã Festivalul de teatru de la Piatra –
Neamþ la care participase cu o lunã – douã înainte. Dubla
experienþã a criticului dramatic ºi a iubitorului de cuvânt
conteazã în acest caz.

SUD (Bolintin–V
ale, jud. Giurgiu) an XII nr.11 - 12
(Bolintin–Vale,
(112 - 113) – noiembrie - decembrie 2008
Îl gãsim aici, într-o dublã ipostazã, pe Florentin Popescu:
de evocator al unei frumoase zile de toamnã petrecute la
Bolintin cu soþii de condei din mai multe zone ale þãrii adunaþi
pentru festivitatea de premiere la cea de-a XXI-a ediþie a
Concursului Naþional de Literaturã „Dimitrie Bolintineanu” ºi
cea de cronicar al unei antologii de autor semnate de Gheorghe
Dobre: „Exerciþii de libertate” (2005), la care remarcã „siguranþa
rostirii ”, „gravitatea cuvântului ”, „profunzimea gestului ”,
„imagistica bogatã”, fibra neliniºtitã a creatorului „mereu în
cãutare de tãrâmuri neexplorate”, spiritul vizionar. Dintre cei
premiaþi apar în paginile revistei: Gheorghe ªeitan (Tulcea) cu
eseul „Motive dacice în poezia lui D. Bolintineanu” ºi Alexandru
Ioana Lãþescu (Suceava) cu un ciclu de poeme, din care am
reþinut urmãtoarele versuri foarte puþin feminine: „azi n-ai voie
sã vorbeºti / despre ce þi se întâmplã – despre ticãloºii care
stau ºi te-ascultã / ºi te cred mare poet / poet pe naiba / eºti un
deþinut…”

PRO

EX PONTO (Constanþa) revistã trimestrialã, an VI nr.4
(21) – octombrie - decembrie 2008
Un sumar bogat ºi de calitate. Gãsim aici 22 de pagini de
poezie semnate de Adrian Alui Gheorghe, Daniel Corbu, Viorel
Dinescu, Jenicã Drãgan, Dan Ioan Nistor. Primul dintre aceºtia
se declarã „paznicul ploii” ºi trage un semnal de alarmã, profund
îngrijorat, în faþa poeziei înhãmate „ la muzicile din
subconºtient…” Strigã acesta, poate aude cineva: „– Opriþi
spectacolul, prea multe cuvinte mor pe limba poeziei!...”
Superbe sunt reproducerile dupã picturile lui Ioan Iacob (ulei
pe pânzã), acesta comentat cu aleasã competenþã de Ileana
Marin: „Cu studii de artã plasticã în Germania la Düseldorf între
1977 ºi 1984, dar cu o educaþie artisticã preuniversitarã în
ºcoala româneascã de artã, Ioan Iacob are avantajul de a modela
douã registre identitare din care se naºte o operã ineditã”.
Expoziþia „Întunericul roºu” a aceluiaºi provoacã ºi comentariul
entuziast al Getei Deleanu: expoziþia „impresioneazã ºi seduce
prin tot: culoare, compoziþie, concepþie. Imaginile din tablouri,
parcã puse sub o giganticã lupã, dezvãluie o lume formatã din
obiecte simple ºi personaje a cãror interpretare modernã este
dusã pânã la ultimele consecinþe”. Mariana Popescu
consemneazã împlinirea a cinci decenii de existenþã a Operei
din Constanþa, mânuind o informaþie fastuoasã, cu o încredere
neclintitã într-o tradiþie muzicalã ce n-a dezamãgit vreodatã. În
sfârºit, pe un ton mai puþin optimist, mai degrabã amar, Liviu
Grãsoiu consemneazã împlinirea a 80 de ani de la realizarea
primelor emisiuni de radio: „ La fel ca întreaga societate
româneascã, Radioul public aratã, la vârsta de 80 de ani, ca un
personaj de operetã, frumos, superficial ºi cu un viitor incert”.
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LITER
E (Târgoviºte - Dâmboviþa) an X nr.1 (106) LITERE
ianuarie 2009
Capul de afiº îl reprezintã, ca întotdeauna, Alexandru George
cu ale sale „ Accente”. În materialul de faþã, „Categorice
deosebiri”, strãlucitul eseist ºi critic literar reia – aparent –
vechea dilemã maiorescianã: poeþi vs. critici tocmai pentru a
se putea autoevalua în funcþie de contextul social – politic
parcurs. Vocaþia spre ficþiune / creaþie i-a fost deturnatã,
temporar, spre comentariu / criticã, autorul nerenunþând la
niciuna din cele douã mijloace de exprimare, cu precizarea cã
teritoriile se cer ferm delimitate. Acuzat de „rãcealã”, Al. George
precizeazã cu multã dreptate: „… eu nu cred în perenitatea
judecãþilor critice stabilite prin mijloace de seducþie artisticã”.
O excelentã evocare – portret (specialitatea casei) „Romul
Munteanu” realizeazã Florentin Popescu, alternând judecata
criticã cu portretul desenat în linii tandre, la temperaturi ridicate,
pe mãsura meritelor. N. Scurtu aduce noi precizãri cu privire la
biografia lui Toma Biolan (1941 - 2004), aflat în relaþii de
prietenie cu Florin ºi Mihail Steriade, dupã cum o dovedesc
cele ºapte epistole date publicitãþii. În sfârºit, aº mai remarca
atât de avizatul comentariu (cu multe observaþii pertinente)
realizat de Iordan Datcu în articolul sãu: „ Nicolae
Constantinescu ºi cartea de etnologie”. Acesta nu este numai
profesorul de prestigiu al Universitãþii Bucureºti, urmaºul legitim al lui Mihai Pop, ci ºi un folclorist de talie europeanã, cu
studii ºi comentarii de referinþã, mai ales în materie de
etnologie.
MEANDRE (Alexandria - TTeleorman)
eleorman) – revistã
semestrialã. An XII nr.1-2 (20 - 21) pe anul 2008
În „Editorialul” sãu, Stan V. Cristea se aratã îngrijorat – pe
bunã dreptate – de efectele crizei asupra literaturii autohtone.
O cohortã de neliniºti ºi de întrebãri fãrã rãspuns, dar o singurã
certitudine: „Vom trãi ºi vom vedea!...” Remarc, la poezie, cu
toatã plãcerea, prezenþa poeþilor din Slobozia – Ialomiþa (Costel
Bunoaica, Gheorghe Dobre, Nicolae Teoharie) alãturi de
teleormãnenii Florea Miu, Aurel Albu, Florea Burtan, Dumitru
Vasile Delceanu, Nicoleta Milea. Douã mostre: „e toamnã, nu
mai pot face, iubito, / liliecii sã zboare” (Costel Bunoaica) sau:
„mã cautã þipãtul prin degete / mortul frumos începe sã cânte
/ ºi un alt ecou / se sfâºie între ochi ºi durere / ca un copil
regãsit…” (Gheorghe Dobre). Proza este reprezentatã, cu
aceeaºi demnitate, de Gheorghe Filip, Gheorghe Postelnicu ºi
Gheorghe Stroe (atât de tineri ºi toþi… Gheorghe) Foarte multe
ºi productive pagini critice semnate de comentatori
experimentaþi: Ana Dobre, Liviu Comºia, Mihai Antonescu,
Iulian Bitoleanu, Gheorghe Stroe, ªtefan Vida Marinescu. Între
acestea se disting cronicile lui Gheorghe Stroe la cartea lui
Horia Gârbea, „Trecute vieþi de fanþi ºi birlici. Viaþa ºi, uneori,
opera personajelor” (2008), comentariile Anei Dobre la „Bazar
sentimental” de Ion Georgescu, „Vis visus sau Forþa Visului”
de Dan Ionescu, „Totul cântã-n jurul meu” de Luminiþa Zaharia
ºi, nu în ultimul rând, Liviu Comºia, cu observaþii pertinente
asupra volumelor de poeme, „Tifla” de Traian Cãlin Uba ºi
„Speranþa” de Lucian Gruia. Mai atragem atenþia asupra eseului
„ Opiniile gazetarului Eminescu despre culturã” de Iulian
Bitoleanu, dar ºi asupra studiilor elaborate cu rigoare ºi luciditate
de Alin Stângã: „Biblia de la 1688…” ºi Gheorghe Stoican: „Un
memoriu al roºiorienilor” (1937).
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Dinu Mirea

BREVIAR EDITORIAL

Orice carte a lui Florin Paraschiv este o provocare ºi
lectura ei necesitã o pregãtire deosebitã, nu numai de
specialitate. Am scris, cred, despre toate opurile acestuia
ºi pãstrez o admiraþie aparte pentru România în disperare
temperatã (2001) ºi Euthanasia (2007), izbânzi
indiscutabile – în opinia mea – ale scrisului sãu. Din aceste
motive, am deschis paginile acestei cãrþi cu aleasã
preþuire ºi speranþe îndreptãþite. Volumul de faþã are, cel
puþin aparent, o structurã bine gânditã, ce se þine
convingãtor în toate articulaþiile: Rãul, Religiozitatea,
Simboluri irezistibile, Raportul cu Puterea, Eros, Omul
oltean º.a.m.d. Oltenii aflaþi la cea mai mare cinste sunt,
aºa cum era firesc, Brâncuºi, Þuculescu, Arghezi,
Macedonski, Vintilã Horia, Petre Pandrea, C. Rãdulescu
– Motru, ªt. Odobleja, Ion D. Sârbu, Tudor Gheorghe,
Amza Pellea, dar – luându-ºi distanþele etice necesare –
ºi A. Pãunescu, Marin Sorescu, Marin Mincu, Sabin
Bãlaºa, C. Argetoianu, N. Ceauºescu, N. Mischie, cu
„înþepãturile” ºi corecþiile cuvenite. Fãrã îndoialã cã
Brâncuºi este „omul suprem al Olteniei în lume” (nici
acesta iertat pentru vina de a nu fi gãsit nimic frumos,
mãreþ, viabil la Michelangelo), cã Ion D. Sârbu a fost un
rafinat ºi neîmblânzit inamic al Rãului, cã Þuculescu a
experimentat, în pânzele sale, „spaimele necunoscutului,
ale Absolutului ºi al Morþii”, dupã cum alþii au fost atinºi
iremediabil de Rãul Vârstei de fier: C. Argetoianu
Argetoianu, la
care observã cedãrile, balcanismul drapat în principii,
amoralitatea abia mascatã, Sabin Bãlaºa
Bãlaºa, lingãul de
serviciu al familiei Ceauºescu, pe care a integrat-o senin
haosmosului sãu stilizat, Marin Sorescu la care fiorul
mistic se împleteºte cu impertinenþa olteneascã ºi
imensul sãu orgoliu, Marin Mincu care, aflat cu bursã în
Italia, trãia „bucuria ºi mândria de a fi contemporanul epocii
Ceauºescu” ºi-ºi clama – cu modestie – poziþia de lider
(închipuit) al poeziei române contemporane. Toate ar fi
fost la locul lor, spre deliciul cititorilor, topite într-un text
mustind de vervã ºi bine contaminat de planul înalt al
ideilor, dacã n-am avea câteva semne de mirare / întrebare.
Pe lângã faptul cã A. Pãunescu nu e muºtruluit pe
mãsura faptelor sale reprobabile, de ce – oare – e citat
cu reverenþã de mai multe ori, Dan Ciachir, vechi ºi
neclintit colaborator al „Sãptãmânii”? Având în vedere
standardele morale impuse chiar de autorul acestei cãrþi,
ne întrebãm dacã meritele de azi pot anula pãcatele de
altãdatã. De asemenea, nu pot sã înþeleg de ce Mugur
Mihãescu, un actor care a dus umorul românesc pe treapta
cea mai de jos a vulgaritãþii, este discutat la paritate cu
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Amza Pellea (o blasfemie!)…De aceastã datã, Florin
Paraschiv nu pare sã-ºi aleagã sursele dupã vreun criteriu.
Condeieri de toatã mâna, cvasinecunoscuþi ºi lipsiþi de
orice prestigiu: Gabriel Coºoveanu, Alin Ion, Valentin
Muscã, Theodor Constantin (o fi cãzut vreo stea, mai
ºtii?). Am rezerve ºi în privinþa lui Ion Pachia Tatomirescu,
ale cãrui texte inegale îl recomandã, cel mult, ca un poet
de raftul al doilea, citat aici nu mai puþin de 20 de ori, dar
ceva mai puþin decât Arghezi, Macedonski, M. Sorescu
ºi A. Pãunescu la un loc. Dar cea mai mare nedumerire a
mea o reprezintã notele bibliografice masificate, în aºa
fel încât, în destule cazuri, este aproape imposibil sã
verifici informaþia. Nu cred cã e vorba de intenþie, ci mai
degrabã de neglijenþã. Astfel, la cap. „Religiozitatea” (p.27
- 31) apar zece trimiteri la sursele folosite, pe când,
cãutând – la sfârºit – gãsim doar opt note la capitolul
respectiv. La pagina 29, acelaºi capitol, gãsim în trei
paragrafe (3, 4, 5) cinci surse indicate între nota 5 ºi nota
8, la un singur citat (Marin Sorescu). Ce sã mai înþeleagã
cititorul? De cele mai multe ori, informaþiile sunt absorbite
în text, pentru cã – rareori – apar ghilimelele. Mergând
mai departe, gãsim la capitolul „Omul oltean” notele
bibliografice de la 1 la 58, pentru cã - la sfârºit – fiecare
subcapitol are o notaþie individualã. Hotãrât lucru, Florin
Paraschiv – de aceastã datã – îºi boicoteazã cititorul, îl
trateazã cu suficienþã, cel puþin. Ca sã nu mai vorbim de
gafa impardonabilã de la pag. 17, unde este citat, în
treacãt, René Girard, cu câteva observaþii esenþiale, dar
nu sunt identificate sursele. Probabil este vorba de „Violence et le Sacré” (1978) ºi „Þapul ispãºitor” (ed. rom.,
1982). S-ar putea spune cã toate astea nu sunt lucruri
care sã afecteze þinuta ºi valoarea ansamblului. Poate.
Dar îndrãznesc sã-i sugerez autorului sã-ºi redacteze
cãrþile cu mai multã grijã ºi ceva mai mult respect pentru
cititori.

OCT
AVIAN ONEA
OCTA
ONEA, Cãlãtoria. Menodramã
într-un act, cu douã tablouri, Ploieºti, Editura Karta
– Graphic, 2008
Din câte înþeleg, autorul recidiveazã. Cu doar patru
ani mai devreme, debutase cu „Titus”, piesã în 3 acte
(Ploieºti 2004), premiatã de Asociaþia Braºov ºi Uniunea
Scriitorilor din România pentru debut în dramaturgie.
„Cãlãtoria” este mai mult decât o încercare, pentru cã –
evident – nu se simt ezitãrile începãtorului. Acesta
stãpâneºte bine mijloacele dramatice, cât ºi pe acelea
specifice naraþiunii re-create prin dialog, cu inerente
discontinuitãþi ºi disponibilitãþi ludice de limbaj. La prima
vedere, este vorba de un subiect senzaþional prin definiþie,
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FLORIN P
PARASCHIV
ARASCHIV, O hermeneuticã a
duhului oltean, Focºani, Editura Andrew, 2008, 140 pag.
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ºi anume crima perfectã
perfectã, de unde demonul parodic îl
împinge pe autor / cititori în zona derizoriului cotidian:
cazul Elodia, nu-i aºa? Cele douã locaþii (cabinetul unui
judecãtor de instrucþie, apartamentul cuplului familial
Doina - Augustin) constituie cadrul de desfãºurare a unor
confruntãri între un magistrat lipsit de imaginaþie, supus
cutumelor profesionale, ºi o matroanã cu aptitudini
detectivistice, care se declarã parþial amnezicã ºi confuzã,
dar care îºi propun împreunã – spre disperarea ºi
amuzamentul cititorilor – sã stabileascã „adevãrul ºi numai
adevãrul”. Citind textul cu atenþie, observãm cu uºurinþã
cã, structuri intelectuale fiind, ºi prea puþin conformiste,
cei doi discutã în vederea „reconstituirilor” provocate de
judecãtor, despre viaþã ºi moarte, despre opinia publicã,
despre Basarabia ºi basarabeni, despre raportul victimã
– cãlãu în sistemul comunist, cu sarcasme grele la
adresa acelor care ne-au fãcut „sã regretãm epoca
comunistã”. Ba la un moment dat, d-l Gusti are nostalgia
vieþii de cioban, pentru cã – spune el, apodictic – „pecetea
Mioriþei o purtãm toþi” Asistãm / participãm la un dialog
erudit pe cele mai diverse teme, deloc facile, condimentat
cu anecdote, bancuri, vorbe memorabile, ironii acide ºi
umor de calitate. Spre exemplu, devenit dintr-o datã
cartezian, judecãtorul rosteºte pãtruns de importanþa
cuvintelor sale: „mã îndoiesc, deci exist” Sau iatã, cunoscutul joc de-a v-aþi ascunselea, în interpretarea aceluiaºi
Gusti: „Hai sã ne pitim puþin de lumea asta, sã rãmânem
numai noi, singuri, eu ºi tine (sic!) Mai aproape de Dumnezeu”. „Cãlãtoria” se sfârºeºte prin moartea bãrbatului
(„om muri ºi-om mai vedea”) intoxicat cu gaz metan,
lãsând în urmã un echivoc calculat ºi destule semne de
întrebare la care trebuie sã rãspundã cititorul. La acestea
adaug marea nedumerire în ceea ce priveºte ortografia
foarte „specialã” a dramaturgului, cu multe ºi constante
abateri de la aceea oficialã. Sã fie – cumva – o dovadã
de personalitate?!

„vâlvãtaie””, „beþia mea nemuritoare”, „mãsurã dulce
pentru adevãr”, dar ºi trup încins, dorit, râvnit: „Te-a scris
în aer dulce Dumnezeu, / Ori dracul, ca sã te murmur
eu!” Sonetele au frumuseþea ºi strãlucirea potirelor,
rotunzimea ºi cãldura poemelor de dragoste medievale,
alternând textele de o finã metafizicã ºi subtilã sugestie
carnalã cu exploziile pasionale abia stãpânite de o tehnicã
îngrijit elaboratã. În schimb, oglinzile sunt realizate cu o
recuzitã modernã ºi rãsucirile inerente eului neliniºtit,
complex ºi contradictoriu: „Sunt fericitul purtãtor / al durerii
de tine”, dar ºi „arhitect al aburului / pe care în dimineþile
de iarnã / îl împrãºtie trupul tãu”, „tencuitorul de fum”.
Culoarea supremã a cuplului erotic este albastrul
albastrul, iar
disiparea acestuia, vidul de frumuseþe ºi iubire atrage
dupã sine frigul, umezeala, pierderea memoriei (afective).
Secþiunea a doua, „Nãruinþele sau Amintirile unui contemplator de profesie” ne propune – în doar 26 de sonete
cu oglindirile de rigoare – „substanþa de EL”, de unde
izvorãsc cântecul ºi viaþa. Desprinderea de trup e o
condiþie a zborului / plutitului, dupã cum tãcerea ºi pacea
interioarã ne îndeamnã sã facem pasul decis de la
contemplaþie la meditaþie. Albastrul e înlocuit aici de
verdele ierbii: „În limpedele lui, eu voi avea / un cer de
verde crud deasupra mea”. Urmeazã „dezmãþuri cu iarba
/ dimineþilor abia repetate / într-o stranie / durere de verde”.
Având în vedere dihotomia trup / spirit, desãvârºirea poate
fi atinsã în ambele sensuri: „Asemenea tainelor Tale /
pãcatele mele-s desãvârºite”. Din textele cu adevãrat
tulburãtoare, ce ignorã maiestuos discursul postmodernist,
meritã citat unul – oglindã a unui Narcis cântându-ºi
neasemãnarea într-o realitate imundã: „O, Doamne! / Ce
oase frumoase am! / Porticuri de fildeº / deasupra acestor
noroaie / în care mã caut”. În mod sigur, „mersul pe nori”
duce pe înãlþimile Parnasului. Ceea ce nu-i puþin lucru.

MARIN MOSCU
MOSCU, Strigãtul tãcerii, RâmnicuSãrat, Editura Rafet, 200

DAN ELIAS
ELIAS, Mersul pe nori. Sonete ºi oglinzi,
Slobozia, Editura Helis, 2009
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Citind aceastã carte, nu pot sã nu remarc, chiar fãrã
asentimentul unor istorici literari de datã recentã, existenþa
unei grupãri poetice semnificative la Slobozia: ªerban
Codrin, Gheorghe Dobre, Costel Bunoaica, Dan Elias,
Nicolae Teoharie… Sunt poeþi de har, de substanþã ºi, nu
în ultimul rând, de o mare rigoare (clasicã). Ei nu scriu
cãrþi cu poezii (selecþie dintr-o producþie aleatorie), ci
cãrþi de poezie, cu o arhitecturã bine gânditã în jurul
uneia sau mai multor idei poetice. Nu ºtiu de când scrie
Dan Elias – probabil un pseudonim –, dar îmi imaginez
cã are o îndelungã experienþã poeticã dacã a putut ajunge
la o asemenea performanþã. 55 de sonete de tip elizabetan ºi 55 de „oglinzi” dispuse în perechi capabile sã
producã adânci revelaþii în conºtiinþã, asemenea unor
înalte experienþe spirituale. În prima secþiune, „Risipitoare
de vise mov” sau „Cum þi-am scris prima carte de nins”,
ce cuprinde 29 de texte oglindite, se are în vedere
„substanþa de EA”, suferinþa ca stare de normalitate, de
visare ºi zbor. Ea este aici „nãlucã-ntre nãluci, goalã
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Ce se poate spune despre un poet care – în doar
treisprezece ani – publicã ºapte volume de poeme ce
însumeazã aproape cinci sute de texte? În primul rând,
cã este autorul unor cãrþii cu poezii, construite dupã
principiul: „scrieþi, bãieþi, scrieþi, oricum iese un volum!”
ªi, pânã la urmã, iese! Adicã un volum cu inegalitãþi
frapante, aºa cum se întâmplã ºi în cazul de faþã. Marin
Moscu este un creator care a învãþat ce este metafora,
citindu-i cu atenþie pe alþii (nimic rãu în asta) ºi, mai ales,
experimentând: uneori îi iese ºi atunci rãmâi surprins de
prospeþimea unor imagini („Arborele acesta are umbre de
zãpadã” sau „Viperã blândã, imaginaþia / Alunecã /
luminos”), alteori te înþepeneºti în truisme („Din vin
izvorãsc / Adevãrurile”) ori te crispezi în faþa unor imagini
forþate, ba chiar de-a dreptul indigeste („Chemarea lacrimii
arde / Trãdarea”, „Vânãtoarea îmi izbeºte / Partea de
gând” sau „În geam vãd sânii tãi / Ca rost de împãcare”).
Nu am observat mãcar un efort minim de a organiza cele
108 texte pe teme, idei, stare de suflet ori tehnicã poeticã.
Ca într-un adevãrat bazar sentimental fiecare gãseºte
orice-ºi doreºte: neliniºte, mângâiere, uitare de dor, stâlpi
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NICOLAE TEOHARIE
TEOHARIE, Camera de concret,
Slobozia, Editura Helis, 2008
Nicolae Teoharie este una din marile speranþe /
aproape certitudini ale unei poezii de nobilã stirpe cu
epicentrul în Slobozia lui ªerban Codrin ºi Gheorghe
Dobre. Începând cu CV-ul unui poet tãvãlit în cotidian,
sefeterisit profanului de farmecul viselor, sub pecetea
zâmbetului de copil („Legat la rãspântia acestui mare
acum, / legat de corzile a patru drumuri de fum / mã
acum
aprind într-o stea ponositã, / mângâindu-vã ferestrele cu
lumina mea obositã…”), poetul se aflã strãpuns – în final
– de „o razã de eternitate” proiectatã într-un Don Quijote
ascuns privirilor mirene, dar nu mai puþin puternic („Am
fost infiltrat în spatele acestui acum
acum, în marea aºteptare
de mâine”). Cele douã texte, din care am citat, se aflã la
extremele acestui volum substanþial ºi sugereazã, fãrã
echivoc, o tensiune sacru – profan, mai mult sau mai
puþin explicitã, în cele 76 de texte organizate ca o lungã
ºi copleºitoare spovedanie: „Eu râd exilat într-o ranã /
înmãnuºatã în frigul tãcerii” Între întuneric ºi luminã, între
barbaria concretului, însoþitã de þipãt, frig, tristeþe ºi, de
cealaltã parte, lumea visului / somnului, bântuitã de îngeri,
aripi, sfinþi, se aflã fereastra – cântecul prin care eul
liric pãstreazã legãtura cu transcendentul. Deloc întâmplãtor, aria semanticã a vederii / privirii este foarte bine
reprezentatã: „Din biblioteca vederii scoþi o privire”, înþelegându-se aici cã perceperea suprafeþelor înseamnã
informaþie care, exploatatã, oferã ºansa trecerii dincolo
de planul aparenþelor (privirea). „Cu ea – spune mai
departe poetul – þi se îngãduie sã izbeºti ferestrele
singuraticului”. De la vedere / privire nu e decât un pas
pânã la auz
auz, simþul ierarhic superior: „Cu urechile ciulite
în carnea viorii / ai putea auzi culoarea ninsorii / ai putea
auzi obsesia nimicului…” Sosirea toamnei aduce dupã
sine târzia înþelepciune, întoarcerea acasã cu un eficient
suport sinestezic: „într-o pasãre izbitã de zgomotul privirii
mã strâng… ” Volumul impresioneazã prin forþã ºi
acurateþea desenului liric, iar creatorul prin capacitatea
de a „vorbi”, fãrã sã se repete, despre lucrurile esenþiale
într-un discurs personal ºi demn.
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CODRUÞ CONST
CONSTANTINESCU
ANTINESCU, A trãi
ANTINESCU
pentru a citi. Cãrþi, istorii, portrete, Ploieºti, Editura
Karta – Graphic, 2008
Respectul meu pentru Codruþ Constantinescu a
crescut constant pe mãsurã ce parcurgeam aceastã carte
capitol cu capitol. Motive sunt mai multe. În primul rând,
pentru cã îºi alege subiectele cu mare grijã, miºcânduse întotdeauna în planul ideilor înalte ºi al lucrurilor cu
adevãrat importante pentru o umanitate atât de ameninþatã
în ultima sutã de ani. Autorul, un intelectual rasat, descoperã lumea – prin intermediul cãrþilor ºi al unor personalitãþi emblematice – pentru a o povesti, demonstrând
cã stãpâneºte o informaþie întinsã prin rigoare ºi luciditate.
În al doilea rând, pentru capacitatea (rarã) de a evita orice
informaþie parazitarã, mergând drept la þintã, fãrã ocoliºuri
inutile. În al treilea rând, pentru scriitura anglo – saxonã
– lucru observat ºi de Christian Crãciun. Autorul nu e
preocupat sã ne seducã, ci sã ne transmitã idei ºi sã ne
formeze atitudini. Scenariul sãu preferat este urmãtorul:
expunerea temei ºi a motivaþiilor, prezentarea limpede a
contextului ºi a personalitãþii în discuþie, problematica,
argumentele, observaþiile finale, care nu au pretenþia de
a închide subiectul. Într-un spaþiu tipografic fatalmente
limitat nu-mi pot îngãdui mai mult de douã exemple.
Trãind într-o þarã în care stânga socialistã e privitã nu
numai cu îngãduinþã, ci chiar ca o speranþã (Franþa), Jean
François Revel, „personalitate de marcã a politologiei
europene”, a înfruntat sistemul într-un mediu politic ostil,
ipocrit ºi duplicitar. Refuzul nuanþelor îi face pe susþinãtorii
stângii franceze sã se declare anti – americani, demonizând liberalismul ºi ideea de democraþie, dar manifestând
o absurdã cecitate faþã de eºecul repetat ºi devastator al
experimentului comunist. Pãstrez rezerve faþã de mondializarea susþinutã de marele politolog, dar înclin sã cred
cã ºi aici se ciocnesc douã tabere ce au sacrificat nuanþele, în favoarea extremelor. De acord cu acesta, fãrã
rezerve, atunci când se referã la mass-media: „majoritatea
profesioniºtilor nu scriu pur ºi simplu pentru a-ºi informa
corect cititorii, ci pentru a demonstra ceva”. Cu alte
cuvinte, sunt tendenþioºi, pentru cã pun teza ideologicã
înaintea faptelor. Nimic mai adevãrat. În altã parte, autorul
se opreºte asupra Rusiei lui Putin, ºi a unei ziariste de
excepþie, Anna Politkovskaia, aºa cum e greu de imaginat
cã ar apãrea pe pãmânt românesc. În þara care i-a nãscut
pe Alexander Zinoviev ºi Alexandr Soljeniþân, putea sã
aparã ºi un ziarist de atitudine, de staturã eroicã. În
reportajele sale critice ce vizau comportamentul brutal al
Armatei Ruse în Cecenia, Anna Politkovskaia a dat
deoparte vãlul mistificãrilor comandate de la Kremlin,
înfãþiºând lumii ororile fãptuite de o adunãturã de bandiþi,
prin distrugerea disciplinei ºi a oricãrei urme de omenesc.
Pentru analiza sa lucidã, pentru curajul de a nu escamota
adevãrul ºi de a-l spune lumii întregi, ziarista nepereche,
cutremuratã de noua forþã maleficã întinsã asupra Rusiei,
a plãtit cu viaþa. Ar merita acest sacrificiu, dacã popoarele
lumii ar învãþa ceva… Dacã!
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de þarã, steagul mizeriei, mister, peºtera tainelor, roua
adevãrului, mai multe „speranþe”, fior, un cântec trist sau
„strigãtul tãcerii” (un oximoron ales pentru a da titlul acestui
volum)… Gesturi încetinite, un aer obosit, vetust, ce
sufocã aproape lirismul izvodit, probabil, dintr-un impuls
genuin, ceea ce ne întãreºte impresia cã poezia
adevãratã apare doar atunci când autorul reuºeºte sã
evite mimetismul ºi tehnica inabilã. Înclin sã cred cã
textele reuºite, ce dau mãsura talentului sãu, sunt cele
de scurtã respiraþie, ca de exemplu: „Aripi negre unduie-n
apus. / Timpu-i nevãzut de fulgerare. / Rouã purã sângelea bãut / ªi se drege-acum / Cu semne de mirare”, la care
trebuie sã adãugãm câteva fragmente remarcabile, cum
ar fi acesta: „La poarta orizontului / Lumina trece / Ca o
pasãre în zbor / Fãrã urme”. Sau: „Lacrima luminii / Înfloreºte / Sub cupa de rouã”. Ar mai fi, dar totuºi e prea
puþin pentru a sconta un succes în aceastã cursã, în
care competitori sunt câtã frunzã ºi iarbã.
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