ALEGERI ŞI… ALEGERI

editorial

Cum ultima perioadă din viaţa culturală de la noi (şi ea atât de învrăjbită) a stat parcă mai mult ca oricând sub semnul
alegerilor, al votului pro ori contra a ceva, am făcut iute un minim inventar al vorbelor înţelepte (mai mult sau mai puţin,
oricum multe dintre ele contradictorii) pe acest subiect.
Un educator (businessman, orator ş.a.) susţine că „viaţa noastră este rezultatul alegerilor pe care le facem” (Stephen
R. Covey). Dimpotrivă, un umorist celebru zice că „dacă votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lăsa să
votăm” (Mark Twain), un politician sinistru afirma cinic: „Nu contează cine votează. Contează cine numără voturile” (I.V. Stalin), un proverb evreiesc decretează că „un pesimist confruntat cu două alegeri proaste le va alege pe amândouă”, iar un
personaj arhicunoscut, fără nume şi fără personalitate, veşnic turmentat, ne întreabă la fiecare pas, al lui şi al nostru: „Dar
eu... eu pentru cine votez?”
Aşadar, în toamna lui 2017 comiţii şi comitete au votat şi-au ales cărţi şi scriitori, punând în aceeaşi oală (urnă?) mere
şi pere, autori ai unei opere de-o viaţă (cu cine să-i compari, când toţi posibilii concurenţi îşi dorm somnul de veci în ţintirim?!),
poeţi de-o plachetă, romancieri substituţi de Marin Preda, ce să mai zic de posesorii (foarte onorabili, de altfel) ai unei bogate
(în ani) cărţi de identitate ori de „literaţi” militanţi fără operă literară…
Mai de curând, sub semnul alegerii a stat şi Uniunea Scriitorilor, ocazie cu care „generoasa” ofertă de candidaţi i-a pus
la grea încercare pe membrii afiliaţi, mai mult sau mai puţin turmentaţi. Cam în acelaşi timp, chiar şi Academia Română ş-a
ales preşedintele, prilej de revitalizare a episodului dramatic al drobului de sare, mergând până la gesturi de latrinizare atât
de „fireşti” în originala noastră democraţie…
Alegeri şi… alegeri! Până la urmă, vorba ardeleanului: „Niciodată n-o fo’ ca să nu fie cumva”. Să fi avut dreptate Stănescu
cel Nichita, când zicea că uneori „viaţa este surprinzătoare punându-te la încercare prin propriile alegeri”?
Apropo de alegeri: din mai multe motive, am ales ca editorial pentru acest număr articolul doamnei Magda Ursache!
(R.L.)

Magda Ursache

PE CINE GHERANJEAZĂ GHERAN?

PRO

Niculae Gheran gheranjează pe dăscăleşti şi pe popeşti-dumnezei (mie mi se pare că agit-propagandiştii
comunişti pot fi mai toxici acum decât înainte de ’89: mă
refer la toţi cei reveniţi în prim-plan, localnici sau răsădiţi
de peste ocean), gheranjează intellighentsia aservită
din nou Puterii politice, „cu lăutele dispuse să-i cânte-n
strune”. Lista gheranjaţilor e lungă: cabala mediocrilor,
conspiraţia incompetenţilor (în primul rând, e vizată incompetenţa editorială), scriitorii pasivi la tot ce se întâmplă, cu ştiuta lor lipsă de solidarizare, ba chiar cu
„complicitate laşă”.
Cincizeci de ani i-au trebuit lui Niculae Gheran să
scoată ediţia Opere – Rebreanu, în 23 de tomuri, singura ediţie critică încheiată din cultura românească a
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secolului trecut. A ştiut cineva asta? Mai nimeni. Vuvuzeala televiziunilor e copleşitoare. Mai importantă e
nunta lu’ Arabu, regele manelelor, cu „spumosul” naş
Prigoană; mai importante sunt gaboresele, vipuşoarele
uşoare de nocturnă (gâsca se crede ibis), cucoanele
suburbane, agresive, tip Sevasta sau Saveta. Oameni
plaţi, aculturali vorbesc despre cultură, în plin divorţ de
gramatică. Pe un canal tatoizat, madam’ Tatoiu opinează despre Mircea Eliade; în altă parte, un fost rector
citează din Coşbuc: „Când foamea ne va răzbuna...” I-o
fi foame să se răzbune? I-o fi.
Premiul USR pentru ediţii critice s-a desfiinţat, după
câte ştiu. Nici profesiunea de editor nu stă mai bine.
Noroc de Premiul „Perpessicius”, cu statuetă de bronz
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(dată de Muzeul Literaturii Române), cu care se pot
sparge nuci ori bate ţâri, ca-n Caragiale.
Ani şi ani, Niculae Gheran n-a fost preocupat decât
de exegeza Rebreanu: „Fulgera şi tuna, ploua sau ningea, îmi vedeam de treaba mea, nimeni nu mă supăra.
Rebreanu, Rebreanu, Rebreanu, dimineaţa, la prânz şi
seara”, în sala de manuscrise a Bibliotecii Academiei,
la „interzise”.
Pentru Rebreanu fac orice!, şi-o fi zis după ce Ministerul Culturii nu i-a aprobat sponsorizarea volumului 23.
A obţinut-o de la Fundaţia „Nişte ţărani”, ba chiar a crezut că-s ajutor... francmason, deşi Gheran nu face parte
din masonerie: „nici eu, nici tata, nimeni din neamul
meu, viu sau adormit, n-a fost francmason – păcatele
noastre – nici măcar Rebreanu, dar am semnat un contract editorial să trec puntea” (Ex-temporale, Casa Cărţii
de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2018). Episodul îl povesteşte
cu un simţ al umorului, pe care – rar lucru – şi-l păstrează şi când este... caterisit. Dinu Săraru a negat pe
clipă, în revista „Clipa”, că banii ar fi fost... francmasonici.
Când spui Rebreanu trebuie să spui Gheran, dar păgubaş a fost, păgubaş rămâne. Ca mulţămită că a stat
juma de secol cu cerul cărţilor lui Rebreanu deasupra,
Niculae Gheran s-a văzut omis din Wikipedia, de la rubrica „Bibliografie”, în favoarea a 7 titluri, onorabile de
altfel, semnate de Al. Piru, L. Raicu, Al. Săndulescu,
A. Sasu, M. Muthu, I. Bălu şi I. Simuţ. N-a fost uitat de
Wikipedia nici Ştefan Mitroi, cu „Liviu Rebreanu a murit
împuşcat de ruşi”. Tot aberaţie mi se pare şi constatarea
că autorul lui Ion miroase a bălegar, că locul său în literatură poate fi luat de H. Bonciu.
Trăim o continuă anamorfoză în ce priveşte valoarea
absolută. Eliade, Vintilă Horia, Crainic, Gyr, Dan Botta
– cei dovedind un real ataşament patriotic – sunt denigraţi, în timp ce limbarnicii patrioţi ies iarăşi la suprafaţă.
Ca Dan Deşliu, socotit în cea mai închisă vreme, de
Mişa Novicov, „naş Ieminescu” şi prezentat postsocialist
drept disident. Dar n-a luat gornistul lui Stalin şi realizatorul emisiunii „Floarea din grădină”, în ’74, un premiu,
pentru antologia Cetatea de pe aer? Au pierdut, în competiţia cu poezia sa mediocră, Doinaş (Papirus), Dimov
(La capăt), Blandiana (Poezii), Brumaru (Julien Ospitalierul), Caraion (Poeme).
Am fost ani mulţi Writer Residence (scriitorul casei
noastre, a lui Petru şi a mea), fără job şi fără bani. Am
scris, negrăbindu-mă, pentru sertar, iar Petru mi-a predat lecţia demnităţii în necaz. Am sperat într-o schimbare, am aşteptat-o (la aşteptare mă pricep bine), aşa
că am putut înghiţi destule refuzuri. După „iepoca” auriferă, le-am primit şi pe cele ale epocii căreia N. Gheran
îi zice „de Arginţi şi de Tinichea”. Câţi arginţi? Vreo 30.
A fost libertatea de opinie negociabilă pentru scriitorul
român, aşa e şi acum. Eternii adaptabili au biruit şi după
acel Decembrie, cum o dovedeşte lista indemnizaţiilor
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de merit. Aimée Iacobescu a murit, deşi sprijinul „tovarăşului Socrate” ar fi ajutat-o să mai rămână în viaţă.
Încă trăiesc în Iaşi vreo doi scriitori de 4-5 stele, ca hotelurile, merituoşi foarte, însă Mihai Ursachi n-a mai
apucat să ia – pe drept – indemnizaţia sa. Şi am avut
destui iaşioţi ciclic premiaţi, iar polca pe furate a
iaşi(h)oţilor de prestigiu din timpuri comunistichii s-a
jucat şi se joacă. Asta-i piesa!
Pe omul de opinie liberă îl cunoşti după pamflet, aşa
cum am scris. Adaug: şi după epistolă, chit că genul
epistolier a cam dispărut. Gheran nu-i deloc oscilant şi
are silă de târâtoare: „Salariat am fost, dar slugă niciodată”.
În Scrisoare deschisă către Nicolae Manolescu, rămasă închisă dacă destinatarul n-a dat răspuns, Gheran
face o radiografiere exactă a zilnicăriei noastre. Iată:
„Trăim într-o vreme apocaliptică, în care şapte kilometri
de arhivă securistică sunt dosariaţi cu documentele turnătorilor Epocii de Aur, dotaţi cu specialişti de înaltă calificare şi cu onorarii grase, dar dacă te duci la Biblioteca
Naţională sau la cea a Academiei Române şi ceri articolele din presa interbelică ale unui mare creator român
ţi se răspunde ca la «Alimentara» de pe vremuri: «Nu
ţinem!»”.
Eternul păgubaş a făcut haz de nehaz. Şi pentru că
nu i-a plăcut titlul de „scriitor al lunii august” („Fac parte
din altă generaţie, cu alte obiceiuri şi necazuri”), a dorit
să fie retras de pe lista celor doişpe: „Scriitorul anului
2017”. Urmarea? O „hărţuire textuală”, pentru îndrăzneala de a spune ce gândeşte singur, nevrând să fie
postat în trena nimănui.
Cartea se intitulează Ex-temporale, dar ar fi putut să
se cheme Wow, tempora, wow mores! sau, cu replica
lui Tipătescu, Ce lume, ce lume! Răzvan Voncu, red. şef
al „României literare”, nu i-a acceptat nici publicarea
epistolei, nici recuzarea („care nu e prevăzută în regulament”), iar premiul pierdut de N. Gheran, deşi l-ar fi
meritat cu prisosinţă, i-a fost acordat prozatorului Gabriel Chifu.
Petru Ursache obişnuia să-mi spună: „Magda, cum
lupţi contează, nu rezultatul”. Cariera de lector peste hotare i-a fost ratată de informatorii universecuritari; opera
– nu. N-a ratat-o. À propos de asta: tare aş vrea să ştiu
cine au fost informatorii reali, care au acţionat, din redacţia „României literare”, a „Convorbirilor literare”... Pe
cei de la Editura Junimea şi de la „Cronica” îi ştiu, datorită cercetării lui Dan Culcer. Fireşte, pe bază de probe
clare, de argumente responsabile, nu pe bază de supoziţii, răstălmăciri, derapaje ştiriste... Vreau certitudini, nu
dezinformări diriguite anume.
Niculae Gheran şi-a văzut de treaba lui de cărţar,
pattern Gheorghe Pienescu, alt editor de respect. Eu
am atribuit termenul nu numai celor care editează, dar
şi celor care scriu cărţi, v. Vieţile cărţarilor contimporani
după Magda U., Eikon,Cluj-Napoca, 2012.
PRO
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Dar să revin la oaia noastră, premiul literar, şi asta
tot la îndemnul lui Petru: „E mai uşor să nu taci; greu e
să taci”. După o viaţă de trudă literară, Niculae Gheran
n-a vrut să primească gratificarea de scriitor al lunii august. Nu-i un cărturar de duminică, nici de august. Mi-ar
fi plăcut ca nici conu Alecu Paleologu să nu primească
Premiul SOV –Vântu (pentru cel mai demn boier?) de
50.000 de euro. Geo Dumitrescu a refuzat premiul
Vântu şi premiul Fundaţiei Anonimul, de zece. Cică le-ar
fi spus amar-ironic: „La vârsta mea, emoţiile îmi pot fi
fatale”. Mi-aş fi dorit ca Premiul „Irina Mavrodin” să nu
ajungă în mâna unei turnătoare din Catedra de Franceză. Nu numai pentru că l-a turnat sistématiquement
pe Luca Piţu (ura desăvârşită, pizma pe cărturari e
veche cât istoria literaturii române), dar mai ales pentru
că fratele Alexandru al Irinei Mavrodin a fost arestat şi
condamnat de Securitate. După detenţie a şi murit.
Mâhnit de tot ce se întâmplă (dacă USR nu mai e
numai Uniunea Scriitorilor din România, atunci să cerem
schimbarea în USL, să-i spunem Uniunea Salvaţi Literatura), Niculae Gheran se adresează – cum precizează
în epistolă – nu Preşedintelui USR, ci celui de aceeaşi
profesiune cu a sa, mărturisită de N. Manolescu: „profesiunea mea, lectura”. Şi cultura. Citez din Viaţă şi cărţi,
Ed. Paralela 45, 2009: „ceea ce sunt eu acuma, la şaptezeci de ani, este suma lecturilor mele de toată mâna.
Aceasta nu înseamnă că viaţa mea a fost o carte, dar
că, de ce să n-o spun, cărţile au fost viaţa mea.”
Aşadar, Gheran îi aduce la cunoştinţă „confratelui cu
minte strălucită”, „nu o stare ce mă doare, nu. Situaţia
mă amuză.” Şi spiritul de glumă nu-l părăseşte pe epistolier nici când nu primeşte răspuns. Cu toate astea, nu
el, ci redactorul-şef se simte jignit. Ca tot păţitul priceput,
Niculae Gheran a vrut doar să-şi ia măsuri de precauţie:
să i se publice epistola întreagă ori deloc. Bine ştie că
scaunul de red. şef pe unii i-a obligat să fie cenzori, pe
alţii – nu. Iar pe gazetarii cu cenzura-n sânge nu-i
agreează, ba chiar îi gheranjează.
Nu ştiu de ce N. Manolescu n-a răspuns. În fond,
scrisoarea lui Gheran, rebreanolog de peste cincizeci
de ani, merita cu prisosinţă un semn din partea criticului
având în spate două sferturi de secol de cronici literare
superbe (peste 1500, dacă am reţinut bine cifra). O fi
vrut să ajungă la „inocenţa lecturii”, la citit fără scris, aşa
cum mărturiseşte în cartea citată mai sus, al cărei subtitlu e Amintirile unui cititor de cursă lungă, carte de confesiune critică sau, spre a-i spune ca Yukio Mishima (în
Soarele şi oţelul), „critică confidenţială”? Nu era greu de
priceput că N. Gheran, în ciuda tonului hazos-amărui ca
pelinul de mai, a scris epistola cu un sentiment al zădărniciei. Ca să-l parafrazez pe LIS, i-aş spune Scrisoarea zădărniciei. Bilanţ: „54 de ani de stupidă
perseverenţă”. I-or fi ajuns! N-o recunoaşte, dar îl doare
indiferenţa faţă de cărturarul care este. I-a arătat-o şi tirajul ca de la cer la pământ: primele 3 volume Rebreanu
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s-au tipărit în 8000 de exemplare; ultimele, în 500. Anii
de osteneală pe pagină îi apar zadarnici atunci când se
vede catalogat scriitorul unei luni; un fel de roşu de asfinţit, de care au avut parte marii truditori ai ediţiilor critice, Perpessicius, Vianu, Rosetti, Cioculescu, care au
osârdit (cuvântul e al lui Gheran), apoi au murit. Dar poţi
spune – o repet – Caragiale fără a spune Şerban Cioculescu, poţi spune Sadoveanu fără a spune Simionescu, poţi spune Ion Barbu fără a spune Mircea
Coloşenco?
Şi de ce atâta zarvă pentru recuzările astea? La noi,
la Ieş, în decembrie 2005, presa a scris că Radu Tătărucă a refuzat un premiu, ştire infirmată chiar de Radu
Tătărucă. Luca Piţu, în schimb, chiar a refuzat Premiul
USR pentru debut şi, totodată, intrarea în Uniune. Şi câţi
nu bat fără preget la porţile ei, lăsate de multe ori
vraişte. Iar cu treaba asta, carnetul de scriitor, nu prea
e de râs ori de joacă.
Cât despre obiectivitatea jurizărilor, ce să mai vorbim? Sunt destui autori mici cu premii mari, în timp ce
destui scriitori de uriaş talent nu le-au luat. Nobel nu i
s-a dat lui Tolstoi, ci lui Sully Prudhomme; premiul Goncourt nu l-a luat Apollinaire, ci Louis Pergaud; nu Valéry
Larbaud, ci Marc Elder. Călătorie la capătul nopţii (Céline) a pierdut pentru Lupii lui Guy Mazeline. În 1980,
Academia Suedeză l-a nominalizat pentru Nobel pe Nichita Stănescu, lângă Elitis, Frish, Senghor şi Borges.
A fost preferat nu Borges, ci Elitis.
Dorin Tudoran a spus-o limpede la înmânarea Premiului „Adevărul literar şi artistic”: „am trăit întotdeauna
cu teroarea că premiile mai mult ne despart decât ne
apropie. Fiindcă ele nu sunt o includere, ci o excludere.
La un premiu pot aspira oameni şi opere de egală valoare, nenorocirea e că premiul e numai unul şi trebuie
să-l ia cineva.”
De cele mai multe ori, premiile sunt rău văzute de
cobreslaşi: gelozia, invidia lor nu sunt pozitive. Nichita
Stănescu şi Marin Sorescu, intraţi pe canale culturale
străine, erau desfiinţaţi de confraţi. Alt „caz” de toată isprava? Reclamarea lui Vintilă Horia ca „fascist”, pentru
a nu lua un Goncourt, premiu mare dacă i-a impus pe
Proust, Malraux, Simone de Beauvoir... Numai Mircea
Eliade l-a felicitat atunci, în 1960, pe Vintilă Horia. Cât
despre Eliade, s-a afirmat, în vederea unui Nobel, că nu
el, ci Norman Manea era, atunci, cel mai tradus scriitor
român.
Din motive politice, premiile au fost, după „cotitura”
din ’44, un soi de tribut otoman dat ortomanilor PCR.
Cunosc bine subiectul: m-am documentat pentru romanul Bursa de iluzii. Matei Călinescu n-a fost pe linie cu
Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter, în 1969; iar Absenţii, roman premiat de USR în’70, a fost interzis în ’71.
Pentru a lega trecutul de prezent, în ciuda celor
care-l dezleagă, spunându-ne că istoria nu învaţă nimic
pe nimeni, să facem o mică recapitulare: un scriitor
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tânăr în 1927 (nici nu trecuse bacalaureatul), Zaharia
Stancu, a luat, pentru Poeme simple, Premiul Societăţii
Scriitorilor Români. Acelaşi Stancu, când URSS l-a presat pe Pasternak să refuze un Nobel, a spus: „Pasternak? Nu cunosc!” Ceea ce l-a făcut pe Babu Ursu să-i
adauge un r la finele numelui de familie: Stancur.
Cele mai multe jurizări interbelice erau impecabile.
În 1929, Premiile Scriitorilor s-au decernat pentru: Craii
de Curtea-Veche, Lauda somnului, Joc secund; în ’30,
Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste..., Stamatiad, Trâmbiţa de aur, Eugeniu Speranţia, Iaşul umbrelor
şi al veciei, T. Vianu, Poezia lui Eminescu, Ion Petrovici,
Impresii din Italia...
În ’33, din 50 de romane, Perpessicius, Ş. Cioculescu, G.. Călinescu, Cezar Petrescu şi Ralea au ales,
pentru Premiul Tekirghiol – Eforie, acordat de Editura
Naţională (finanţată de Aristide Blank), Maitreyi. Bacovia
a luat 4 premii: în 1923, 1925, 1934, 1946. Noica a obţinut, în ’34, Premiul autorilor tineri, pentru Mathesis sau
bucuriile simple şi Premiul Academiei, în ’36, pentru
Concepte deschise în istoria filozofiei de la Descartes,
Leibnitz şi Kant. Cioran primea, în ’34, pentru Pe culmile
disperării, premiul Comisiei pentru premierea scriitorilor
tineri. Şi aşa mai departe.
Am mai notat cândva că scriitorii adevăraţi – arnotenii scrisului – sunt ei înşişi premii, nu le iau şi că idealiştii, cei care speră ca planeta Pământ să se menţină
planetă, le şi iau, cu condiţia să le aştepte cu răbdare,
ca Elias Canetti, care a aşteptat Nobelul din ’31, când a
terminat Orbirea, până în 1981. Acum n-o mai cred: este
atât de evident că nominalizările sunt pentru unii, premiile pentru alţii. Există şi un perpetuus laureatus.
Nu, nu era normal ca Niculae Gheran să fie urcat, ca
Irinuca lui Creangă, pe căluţul bălan de pedeapsă. Pentru Integrala Rebreanu, însuşită „ca destin” (mulţumesc,
Petre Isachi!), eminentul editor merită tot respectul nostru. Nu numai Premiul Scriitorul anului, ci premiu după
premiu, anual. Aş propune ca 14 octombrie, ziua sa de
naştere, să fie declarată Ziua Editorului.
Să vă amintesc Rugăciunea lui Gaston Bachelard?
„Dimineaţa, în faţa cărţilor strânse pe masă, te
rugăm pe Tine, Dumnezeul cărturarilor, foamea noastră
cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”. Foamea de
citit şi de scris.
Iaşi, 3 mai 2018, Ziua Mondială a Libertăţii Presei
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Ilie Boca - Patru
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N.B. Cel mai riscant episod din lungul război bătut
de Niculae Gheran cu DGPT, ca mareşal ori ca simplu
soldat, a fost bătălia pentru Gorila, roman acuzat de legionarism, fascism etc. Şi se mai vorbeşte de naţionalcomunism, de patriotism-socialist, când, din tot ce-a
scris Rebreanu, n-a fost posibil cu niciun chip, din cauza
cenzurii, să apară dedicaţia lui: „Domnului Iuliu Maniu,
omagiu de nestrămutată dragoste”.
Lui N. Gheran îi doresc să rămână sub scut s.a.
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corul morilor de vânt

Acad. Dumitru Radu Popescu

MIREASA VAGABOANDĂ
sau
MIREASA DESCULŢĂ
sau
MIREASA VALAHĂ
(fragment)

Piesă în cinci acte aleatorii

PRO

Şuieratul unui tren îndepărtat. Gicu apare în
faţa cantonului-staţie, în uniformă de ceferist, îşi îndeasă şapca pe cap, se încheie la nasturii de la veston
şi, cu steguleţul de responsabil de unitate feroviară la
subsoară, ia un fel de poziţie aproape de drepţi, regulamentară. Un accelerat trece vijelios din dreapta spre
stânga sa, fluierând. Gicu se uită la ceas, cască, se
scarpină în urechi, dar nu intră în canton: de la stânga
se aude şuieratul altei locomotive. Gicu revine în poziţia
sa oficială, cu mâna la chipiu. Trenul trece, parcă alunecând prin văzduh, spre dreapta. Apoi se face o linişte
adâncă. Se aud raţele din curtea cantonului – măcăind!
Se trezesc şi gâştele! Gicu intră în canton. Revine, fără
şapcă, în mână cu un fel de ciurel… Deschide portiţa
ce dă în curtea cantonului, scoate din ciurel o mână de
boabe, şi strigă: „Pui, pui, pui, puii mamei pui!” Iarăşi se
aude şuieratul unei locomotive, în dreapta! Gicu îşi îndeasă şapca pe cap, lasă ciurelul în canton, de unde
vine în mână cu steguleţul de ceferist şef de canton –
staţie… Trenul trece spre stânga, fluierând. După o
pauză mică, din stânga trece spre dreapta un alt accelerat, fluierând! Gicu iarăşi cască. Intră în căsuţa de
lângă canton – şi apare în mâini cu o găleată… Intră în
curtea cantonului – şi se aud grohăiturile pofticioase ale
unor, evident, porci. Se aude şuieratul domol al unei locomotive – din dreapta. Calm, Gicu închide portiţa ce
dă spre curte, îşi aranjează şapca pe cap, ia de pe un
scăunel, aflat lângă uşa cantonului, steguleţul ce parcă
se află şi el de serviciu, şi se apropie de o linie ferată…
Domol, parcă obosită, o locomotivă se apropie agale,
parcă scrâşnind, amarnic, din roţi… Se opreşte. Doi ceferişti, coborâţi din penultimul vagon, pe peron, fireşte,
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îl salută din mers pe Gicu şi dezleagă ultimul vagon, din
care încep să păşească pe pământ mai mulţi bărbaţi…
Cei doi ceferişti urcă în vagonul din care au coborât –
iar trenul porneşte leneş, fără grabă, spre stânga. Gicu
salută, cu mâna la şapcă… Se apropie de el doi dintre
călătorii coborâţi din tren.

Vasile: Salutare, şefule!...
Gicu: Bună dimineaţa, nea Vasile… Bine-aţi venit!...
Vasile: Bine-am venit la muncă hotărâtă şi organizată!... Dar ce faci?!...
Gicu: Eu?! Ce fac, nene?
Nae: Caşti!
Gicu: A, da, posibil!... Am avut o noapte lungă… Cu
cinci accelerate şi trei marfare!... Pe urmă, e drept,
m-am întins pe pat, dar nu m-a prins somnul!
Vasile: Şi de ce n-ai luat un somnifer, sau o gură de
vin?!...
Gicu: N-am voie!...
Nae: Puneai ceasul să sune – şi… Noapte bună!
Gicu: Nae, nu glumi… La noi, la căile ferate, nu se
bea în timpul serviciului!...
Nae: Păi, tu, Gicule, cum eşti tot timpul de serviciu,
înseamnă că n-o să bei niciodată nimic?!...
Gicu: Ei, când intru în concediu, mai trag şi eu la
măsea!...
Nae: Cu cine?...
Gicu: Ei, cum cu cine, singur! Beau o gură de vin şi
adorm tun! Pe pariu! Ei, dar domniile voastre văd că
v-aţi înmulţit cu vreo şapte inşi!...
Vasile: S-a înmulţit numărul de capre, la fermă, şi-au
angajat noi funcţionari!...
Gicu: Ăştia noi nu sunt grăjdari, ciobani, măcelari?!...
Nae: Nu…
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Gicu: Doar nu sunt cu studii superioare?!...
Nae: Nu, sunt – aproximativ! – tot ca noi… Dar până
acum au lucrat în combinat, la făcut de cârnaţi de porc,
mezeluri, drob de oaie…
Vasile: Acum, după Paști, vânzările au scăzut pe
piaţa internă şi ei au fost trimişi, pentru o vreme, lângă
noi, la munca de jos…
Nae: Bă, ce om fericit eşti tu, Gicule! Nu bei, doar
caşti… Plouă, ninge, vine vara peste tine, iarba fiarelor
nu te-atinge, trece toamna pe aici, primăvara, şi – degeaba, pe tine nu te tulbură nicio iubire cu – scuze! –
căcănăriile ei!...
Vasile: A, nu a fost să fie! Dar să te ferească Dumnezeu să fie!...
Nae: Ei, Vasile, lasă, dragă, totul să fie, că trece ca
trenul, ca fluturii-n zbor!... Nimeni nu moare fără să dea
de dracu!... Salutare, Gicule!...
Gicu: Salutare – şi ai grijă şi tu pe unde treci, pe poteci!...
Vasile: Ţichindeal!...
Nae: Dimitrie, 1775, Becicherecul Mic, judeţul Timişoara – 20 I 1818, Timişoara…
Vasile: OK!...
Nae: Neagoe…
Vasile: Basarab… 1480-1521.
Nae: OK!
Gicu: Nu pricep!...
Vasile: Eram siguri!... Dar noi nu pentru tine ne
jucăm... Ci pentru noi! Astfel ne menţinem, în noi,
mereu, contactul direct cu spiritualitatea!...
Gicu: La ferma de vaci!...
Nae: La aşa-zisa fermă de vaci… Depinde, fiecare,
ce înţelege prin vaci! Poate că e vorba de nişte vaci sub
acoperire! Sau de nişte boi sub acoperire!
Gicu: Ţichindeal!...
Vasile: Dragă Gicule, e un joc de-al nostru… Vrem
să vedem cât de proşti suntem! De fapt, e un concurs!...
Câţi dintre inşii întâlniţi în cale, pe cărare, ştiu cine a
fost Ţichindeal, Gură de Aur?!... Am întâlnit în tren, săptămâna trecută, o mireasă cu pielea uşor luminată…
Am crezut că este o esenţă între lumea ei interioară şi
cea exterioară… Şi-am tentat-testat această lumină, zicând: „Melchisedec!...”
Nae: Nicio tresărire în lumina ochilor ei albaştri!
N-auzise de Ştefănescu Melchisedec, episcop al Romanului…
Vasile: 15 II 1813, Gârcina, judeţul Neamţ –
16 V 1892, Roman…
Gicu: V-aţi bătut joc de ea!...
Nae: Nici vorbă!... Putea să intre în joc, dacă avea
ceva în cap, în afară de noaptea nunţii!...
Gicu: Ei, credeam că spui… Dacă avea ceva în cap,
în afară de noaptea minţii!
Vasile: Probabil aştepta, emoţionată, actul nuntirii,
în visătoarea noapte a creaţiei fundamentale!...
Nae: De fapt, era beată!...
Gicu: Beată de iubire!...
Vasile: Beată, beată de vin!... Duhnea!...
Nae: Dar era conştientă de forţa emoţională pe care
i-o dădea această stare binecuvântată – şi ne zâmbea
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fericită de sine!...
Gicu: Şi mirele ce zicea?...
Vasile: Mirele nu zicea nimic, lipsea!...
Nae: Mireasa era singură!...
Vasile: Ori fugise de la propria nuntă, sătulă de fericire, ori, beată de fericire, făcea o pauză matrimonială…
Nae: Când a început să vorbească, singură, neîntrebată de nimeni nimic, spunea că e demnă de dispreţuit!...
Vasile: Se lăuda, sau îşi bătea joc de noi, nu mi-am
dat seama!...
Gicu: Ei, ce zicea?...
Nae: N-ai priceput?!... Se lăuda că e o capră!... Că
duce o viaţă fără perdea, ca o capră fără perdea!...
Vasile: Lăcrima, tristă, ca o capră nemaivăzută,
Capra Tristei Figuri, în căutarea esenţei aventurilor ei
esenţiale, matrimoniale!...
Nae: M-a întrebat pe mine dacă e demnă de dispreţuit!...
Gicu: Şi ce i-ai răspuns?
Nae: Am tăcut! Mi-a fost teamă c-o să mă plesnească peste bot! Deşi, sincer să fiu, nu e de ici, de
acolo – să te plesnească peste muştiuc o mireasă!...
Vasile: Se distra… Se amuza!... Că nu mai ştiai
dacă plângea sau ne lua în băşcălie!
Nae: Ca pe nişte boi nesimţiţi!... Mai ales că atunci
când ne-a întrebat cu ce ne ocupăm, i-am spus că suntem angajaţi la nişte ferme de vaci şi boi!...
Vasile: A, nu, ea a zis, prima, că suntem angajaţi la
nişte ferme de vaci şi boi!...
Nae: Am lăsat-o să creadă că e un secret… Că e
vorba de nişte instituţii de stat!...
Gicu: De nişte puşcării!...
Vasile: Da, pentru vaci şi boi!...
Gicu: Şi?...
Vasile: Şi s-a prăpădit de râs când a auzit cu ce ne
ocupăm!...
Nae: Chiar ne-a pupat pe obraji!...
Vasile: Atunci ne-am dat seama că duhnea a borhot!
Nae: A şi recunoscut că e beată!... Beată de vin şi
beată de amor practic!...
Vasile: „Sunt o făptură degradată, băieţi! a zis, râzând – plângând… Un produs degradat al iubirii, băieţi!”
Nae: Adică noi eram băieţii, securiştii, sereiştii!...
Normal – doar cine nu era înainte activist era securist!
Vasile: Ea o fi fost activistă sexual! Sau securistă libidinal! Zicea că şi-a pierdut însuşirile de mireasă – şi-a
devenit inutilă!...
Nae: Evident, ca mireasă!... Juca teatru cu noi, ne
testa!... Chiar ne-a întrebat dacă ne-am dat doctoratul!...
Vasile: Dacă suntem înscrişi la o universitate particulară!...
Nae: Şi câte din cărţile de ştiinţă, scrise în fermele
de stat, am citit?!...
Vasile: Avea umor!... Brusc, parcă s-a trezit din beţie
– sau a renunţat la teatru! – şi-a suflat mucii în batistă,
şi-a coborât la prima staţie!... Ultimele cuvinte pe care
ni le-a spus au fost: „Băieţi, tragedia mea vine din iubiPRO
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rea nepotrivită pentru un dobitoc!...”
Gicu: Înseamnă că-l părăsise pe dobitoc!...
Vasile: Probabil! Oricum, părea, mai degrabă, o
preoteasă, în haine de mireasă, care-şi închina viaţa,
într-o continuă sărbătoare, unor nopţi şi zile cu lăutari şi
vin, într-un ceremonial al certitudinilor, într-un farmec
sexual deplin!
Nae: N-am avut curajul s-o pipăim… bărbăteşte…
Aşa, ca de la bărbat la bărbat! Era musculoasă, drăcoasă, şi s-ar fi putut să fie un mascul îmbrăcat ca o mireasă, care-şi bătea joc de danubiano-ponticii noştri!
Vasile: Nu, nu, avea buze de muiere!... Plecăm la
muncă, frate!...
Gicu: Vă doresc mult spor la muncă!...
Vasile: Arăţi cam palid!... Cum ai dormit?...
Gicu: Binişor… Voi?...
Nae: Eu am visat-o pe soacră-mea!
Vasile: Vai de capul tău! Îţi dădea cu vreo oală de
lapte în cap!
Nae: Nu… Îmi spunea să nu mă mai bărbieresc,
că-mi rămâne moaca în oglindă – şi că s-a săturat să
mă tot vadă surâzând în oglindă!
Gicu: Bre, aţi avut voi, cândva, când păzeaţi oile pe
la munte, un… nătăfleţ?...
Nae: A, da, pe Grigore, verişorul nostru… Săracul!
Gicu: Ei, ce-a păţit!...
Vasile: Nu ştim… S-a apucat, aşa, deodată, aşa, deodată, să discute cu o oaie!...
Gicu: Şi-a pierdut glagoria!...
Nae: Dumnezeu ştie!...
Vasile: Era singur, nu se atingea de muieri… Şi!...
Nae: Postul sexual, se ştie, dăunează grav sănătăţii!...
Vasile: Vorbea cu oaia… că se va însura… cu o mireasă…
Nae: Cu a lumii crăiasă… În ceruri! Lulu – săracul! A
plecat cu oaia în lume, nu ştiu, a dispărut dintr-odată de
pe ecran!...
Vasile: Îi zicea oiţei bălaie că… ăăă!...
Nae: Cică!... Acţiunea de a posti este un produs al
voinţei!... Este un fel de închinăciune!... Să te ţii departe
de mâncare, să ţii post la mâncare, post la femei, adică
să stai departe de muieri, de poftele trupeşti, înseamnă
o mare stăpânire de sine!... Şi aşa descoperi puterea ta
nelimitată!...
Vasile: De a vorbi cu oile!... Tu n-ai vorbit niciodată
cu oile tale?...
Gicu: Nu… Eu vorbesc doar cu găinile, când le
chem să le dau boabe, să le scot din postul de peste
noapte… „Pui, pui, pui, puii mamii, pui!...” Da, cu găinile
vorbesc, dar şi cu porcii!...
Nae: Ăştia nu ţin niciodată post!...
Vasile: Pentru că – te pomeneşti! – nu conştientizează că tot ce au de mâncat şi de băut le este destul!...
Nae: Spune-le porci – şi lasă-i în pace!...
Vasile: Chestia-trestia e că… porcii nu sunt afectuoşi, nu se încântă cu iluzia unui ajutor divin!...
Gicu: Grigore ziceaţi că-l cheamă pe?…
Nae: Grigore!...
Gicu: A fost omorât!...
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Vasile: De unde ştii?!...
Gicu: Mi-a spus o oiţă bălaie!...
Nae: Ai visat!... Ai visat şi nunta lui, în ceruri, cu o
dalbă mireasă, a lumii crăiasă?!...
Vasile: Poveşti din copilărie…
Gicu (surâzând): Poveşti cu care creşti!...
Vasile: Şi cu care poţi să înnebuneşti!...
Nae: În singurătate!... Pa! El, Grigore, ca să vezi,
vorbea cu oaia aia mai ales în zori, când stelele şi luna
îşi dădeau jos cununa… (surâde) Şi-şi pierdeau strălucirea, murind în ele lumina!... Pa!
Vasile: Avea grave tulburări de sănătate!... Parcă-i
bătea mereu, prin păr, un vânt duios, aburos, fluid!... Şi
aştepta mereu să vină iarna, să se-nsoare!... Să ducem
oile la vale şi să spună… „Fraţilor, iată, gata, a sosit
iarna, hai să ne dăm cu săniuţa!...” Grigore credea că
vede totul – de pe pământ şi din ceruri – fiindcă avea –
auzi ce ţâcneală – o sută de ochi! Se pare că într-o zi,
a venit iarna şi l-a luat cu ea, strâns, lângă rochia ei
albă, de mireasă!... (se aude cum fluieră o locomotivă!...
Trece un tren, vijelios, grăbit, spre Focşani. Trece alt
tren, vijelios, venind dinspre Focşani. Gicu e la datorie,
cu steguleţul în mână. Apoi – se lasă o linişte adâncă.
Peronul e gol).
Vasile: De câte ori ajung prin preajma cantonului,
văd, pe deal, pe locul unde a existat, până mai ieri, oraşul Şapte păduri, biserica, singurul semn care mai arată
că pe-aici, cândva, mai existau şi oameni!... Nici berzele
nu mai zboară pe-aici, spre ţările calde!... De parcă, şi
peste vară, între cele Şapte păduri s-ar fi aşezat un
potop de zăpezi nesfârşite, înghiţind toate aceste
ruine!... Ţara dintre cele Şapte păduri parcă trăieşte
odihna unui mort! Am fost botezat în această biserică şi
îmi amintesc de ziua când mi-am făcut prima cruce – o
zi de neuitat, în care – parcă-l aud pe preotul Zăvădescu
spunând că ortodox înseamnă dreptcredincios!... Mai
târziu am înţeles, tot în acest locaş de închinăciune, că
mântuirea este eliberarea de robia păcatului… Îmi amintesc şi cum în faţa altarului bisericii dintre cele Şapte păduri mi-am făcut, da, da, prima cruce – atingându-mi,
cu buricele degetelor, fruntea, umerii, mijlocul, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh! Acum, culmea,
parcă am uitat să mă închin, parcă l-am uitat şi pe Dumnezeu!... Nici în vise nu-l mai întrezăresc, fiindcă, de
fapt, nu mai visez, nu mai am nici un vis!...
Gicu: Doamne păzeşte, Vasile, nea Vasile, doar n-ai
omorât pe cineva!... Poate că nu ţi-a ieşit… pasienţa,
când ai plecat la căpşunărit, la!... Cum pleacă ăştia care
văd că acasă nu mai au nimic de făcut, decât să belească prazul!... Hai, bea un pahar cu vin!... (apare, ştergându-se pe mâini cu o batistă, Nae, venind de la
toaletă) Parcă l-a cuprins o sfârşeală… universală!...
Hai, bea, omule, e un vin bun, de lângă Vânju-Mare, din
Dănceu!... Dacă-l bei azi, nu te-mbată decât a doua zi,
mâine!
Nae: Ei, Vasile are, uneori, nişte stări de greaţă, mai
ales când mănâncă ciuperci!... Atunci şi faţa îi îmbătrâneşte, tristă, de nişte dureri vechi, parcă venite din necredinţă în Cel de Sus!... (râde) Norocul lui sunt eu!...
Hei, lumina lui Dumnezeu parcă se cutremură în el, îm7

bătrânindu-l, înhăţat de bătrâneţea timpului!... Ei, atunci,
subsemnatul îi dau o oală cu vin – şi-l mântuiesc!
Gicu: Tu, nea Nae, Nae, când îţi aminteşti c-ai intrat
prima oară într-o biserică?...
Nae: Eu îţi spun când am fost ultima oară într-o biserică!... Duminica trecută! Eu în fiecare Duminică mă
închin lui Dumnezeu!... Eşti mulţumit? E de… bonton
să fii uns pe frunte cu mir, ca deputaţii, în parlament, şi
să te declari copleşit de credinţă!... Tu?...
Gicu: Eu, ce?!...
Nae: În ce raporturi te afli cu Tătânele Ceresc?
Gicu: Acceptabile!...
Nae: Ce te-a-nvăţat maică-ta despre Dumnezeu?
Gicu: Nimic!
Vasile: Şi taică-tău?
Gicu: Tot nimic!
Nae: Ce era maică-ta?...
Gicu: Nu ştiu prea bine… O femeie de la ţară! Nu
i-am cunoscut decât crucea, în cimitir, când mi-au spus
că şi eu am avut o mamă!...
Vasile: Şi taică-tău ce-a fost?...
Gicu: Miliţian!
Nae: Şi-acum ce este?...
Gicu: Poliţai!
Vasile: Atunci înseamnă că ştie Imnul ţării: „Suntem
peste tot în concediu”…
Nae: E deştept, sper…
Gicu: E foarte deştept! Seamănă cu mine! Dar seamănă, pe linie de stat, cu Bosul cel Mare – nu-i place
să fie întrerupt când tace! Fiind miliţian, tata primea gratis bilete la Teatrul de păpuşi! Acolo l-am întâlnit pe Făt
Frumos, călare pe un armăsar ce mânca foc!... I-am mai
întâlnit pe… Pe Negru-Vodă, care ridica o mănăstire,
pe Argeş la vale, pe Manole şi-a lui ceată, toţi voinici cu
fruntea lată!... Mi-a plăcut foarte mult, la început, NegruVodă, care, văzut din faţă şi văzut din dos, era la fel!
Păpuşarul îl întorcea… când pe faţă, când pe dos, şi el
cânta duios şi când se ruga lui Dumnezeu, către lumină… Şi cânta duios şi când era întors către umbră!...
Nae: Mie, niciodată… nu mi-au plăcut păpuşile! Mi
s-a părut că piticaniile alea n-au loc în cap şi pentru niţică minte, d-aia nu cresc, d-aia sunt trase de sfori!...
Eu, după armată, am nimerit la şcoala de cântăreţi bisericeşti… Aveam o voce bună-bună!... Învăţasem ce
este Mântuirea!... Da, ea… „voieşte ca toţi oamenii să
se mântuiască şi să vină la cunoştinţa adevărului” (Timotei) „Fără credinţă este cu neputinţă a plăcea lui
Dumnezeu” (Evrei) „Cel ce nu va crede se va osândi”
(Marcu) „Credinţa fără de fapte este moartă” (Iacob)
Gicu: Să nu uit! Negru-Vodă, mergând pe nisipul de
pe lângă Argeş, unde era înălţată biserica, întotdeauna,
ca să nu-şi mai amintească nici el pe unde-a trecut,
ştergea cu talpa piciorului stâng urma piciorului drept
pe pământ – şi invers!
Vasile (aproape ţipând): Ah, drace, iată dracul-gol!
(scoate pistolul de la brâu şi trage un foc în aer)
Nae: Nu l-ai nimerit!... (Vasile mai trage un foc) Gata!
(îi ia pistolul din mână) Îţi tremură labele! A băut prea
mult vin, aseară, bre! (îl bate pe umeri, prieteneşte)
Lasă, o să-l nimereşti altă dată!
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Vasile: Nae mă lasă să mă mint!... C-aş fi un vânător-gigea! Dar fără noroc! (surâde. Îl bate pe umeri pe
Nae) Mulţumesc, bade!
Nae: Eşti un vânător-gigea când nu tragi în aer, după
păsărele păcătoase!... (lui Gicu) E un vânător… bun…
când vânatul e, bre, pe pământ!... Hai să mergem la
slujbă… (îi dă pistolul, lui Vasile, şi-l bate pe umeri) Eşti
bun, bun, Vasile, pentru că nu-ţi tremură mâna!
Vasile: Pentru că sunt milos!... Cum să nu fiu?!...
Nae: Prima dată a băgat el de seamă cât e de
milos!... Când a văzut el că m-apucă jalea de un câine
muşcat de lupi, lângă pădure, iarna!... Îi rupseseră
gâtul, între dinţi, păşea parcă târându-şi capul după el…
Mergea cu spatele înainte!... Ce mai, lătra stins, acoperit de… de propriul său sânge, şchiop de trei picioare,
cu capul, repet, căzut, căzut, de parcă-l purta într-o
traistă, atârnată de gât!... Trăgea să moară şi nu putea
să moară!...
Vasile: L-am împuşcat! Am scos pistolul – căci eram
paznic la magaziile cu coarne de cerbi, cu piei de cai,
de urşi… Am închis ochii şi-am apăsat pe trăgaci!... Nu
ştiu cum a murit bietul câine!... Când am deschis ochii,
era lat, într-o baltă de sânge, pe zăpada cea albă, albă,
albă!...
Nae: Ai plâns, înghiţind în sec, repetat, ca sugrumat!... (lui Gicu) Da… Ca şi cum câinele, bre, ar fi îmbătrânit, pe loc, în faţa lui, plesnit de cine ştie ce raze
întunecate venite de pe cine ştie ce stele, moarte cândva!... Da, da, ca şi cum câinele ar fi fost un soi de zeu –
şi-ar fi murit!... A plâns Vasile, da, da, până i-am dat o
gură de palincă, să-l trezesc din moartea asta ce parcă
începuse să-l ia şi pe el de pe picioare!... De-atunci nu
mai trage cu puşca şi cu pistolul decât după lupii de păsări, păsăroii ăia – lupi!... Da, trage după vreun sfrâncioc, cum a tras şi acuma!... Cred că mai mult să-l
sperie – a tras! – decât să-l plesnească în bot pe vânătorul ăsta de păsări mici… Da, afurisitul ăsta de uliu,
erete, sfrâncioc, cum drac i-o zice, prinde păsărele în
zbor, le plesneşte cu ciocul său împuţit, de fier!... Sfrâncioc, ce mai!... Lupul vrăbiilor! Şoimuţ! Brebenel! Dracul
gol, zburător, moartea cu aripi, moartea zburătoare!...
Gicu: Bine că nu e vreun sfrâncioc şi pentru oameni,
să te plesnească oricând, pe nepusă masă!...
Vasile: Dar poate că este – şi nu-l vedem noi!
Nae: O fi vreun păsăroi… invizibil – de nevăzut!... (îl
apucă greaţa) Ptiu!... Scuze, mă duc până la budă!...
Îmi vine să borăsc!... Scuze! (dispare în grădină. Revine) O, mi-a trecut!... Ce tren mai aştepţi?...
Gicu: Aştept, mai aştept, pentru că trebuie să vină
cineva!...
Nae: Salutare, Gicule… Ai grijă de vagon, până
venim noi de la fermă, să ne ducem acasă!...
Vasile: Vezi să nu fure vagonul nişte interlopi!...
Gicu: Şi ce să facă, Nae, cu el?!...
Nae: Să-l vândă la fier vechi!...
Vasile (îi întinde nişte ziare): Uite, ţi-am adus ziarele
de azi!... Poţi să le foloseşti la tot ce-ţi trebuie, sunt citite
gata! Rămâi sănătos!... (Vasile şi Nae dispar)
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„CEL MAI SIGUR MIJLOC
DE RATARE E SLUJUL LA PUTERE”
(Magda Ursache în dialog cu Adrian Alui Gheorghe)

„Revoluţia ne-a costat mai mult decât războiul plus
ocupaţia sovietică”

PRO

– De unde provine „răul de România”, ca să fac referire la o carte zguduitoare a dvs.? Ce ar trebui să se
schimbe în jurul nostru pentru a vorbi de „bine de România”? A fost vreodată societatea noastră în plasa
acestui ipotetic „bine”?
– Nu, nu! Răul din titlul romanului meu nu-i al României, ci al personajului. Ea, Iordana, simte pentru ţara,
de care-i pasă, o malaise; ca un rău de înălţime, de vertij, cauzat de relele ce i se fac de-a lungul unei triste istorii.
Reaua înţelegere a sintagmei blagiene mă disperă.
Nu România e vinovată de ce i se întâmplă; nu-i ţara vinovată că nu citim şi că nu ne spălăm pe dinţi. Îmi aduc
aminte de un episod din romanul lui Radu Mareş, Deplasarea spre roşu: un neamţ ciung, trecut prin război,
îi vinde personajului principal o maşină şi-i spune cu „un
mic zâmbet rece”: „Românii nu-i ştiu încă pe vinovaţi”.
Într-adevăr, răul de România, acum în acceptul România în stare de bardo, titlul excepţional al sociologului
Nicu Gavriluţă, provine din amnezie (programată) şi din
aneria elitei academice şi universitare (cu puţine excepţii), a pasivităţii scriitorilor. Suntem aşa cum spunea
Petre Ţuţea că suntem: „ţara lui «a-da», «bine-bine»,
«lasă-lasă»”. Vezi Manifestul Revoluţiei Naţionale din
1935.
– Ei, da...! Acest manifest, destul de idealist, conceput de un grup care îl avea în principal pe Petre Țuțea,
începe cam aşa: „Istoria statului român modern este istoria vrajbei dintre ursitoarele lui: banul occidental şi
naționalismul român. Banul occidental şi-a descoperit
aici la gurile Dunării interese mari şi precise: interese
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politice: să împiedece înaintarea Rusiei către Constantinopole; interese comerciale: să cumpere produse
agrare ieftine şi să vândă produse industriale scumpe,
câștigând de la particulari numai diferența de preț, iar
de la stat (furnituri) ceva în plus; interese economice:
să exploateze direct – prin personal superior străin şi
slugi indigene – imensele bogății ale solului şi subsolului
acestei țări; interese financiare: să încaseze dobânzile
pipărate cuvenite, împrumuturilor făcute atât statului
român, cât şi economiei românești private, care aveau
nevoie de un prim ajutor ca s-o ia din loc (instalări, inventar, aparat) – o dată pentru România Mică, altă dată
pentru România Mare – cât şi de-o serie de ajutoare impuse de evenimente grave pentru destinul țării, războiul
din 1877 (Independența), campania din 1913 (o
demonstrație de forță necesară), războiul din 1916”.
Cred că e de revăzut, măcar pentru idealismul său...!
– Da, așa e. Se pune în sarcina României dezastrul
actual, când vinovată e clasa politică, dar şi incapacitatea noastră de a-i alunga de la Putere pe vinovaţi.
George Şerban, autorul Proclamaţiei de la Timişoara, a murit. Punctul 8 – lustraţia – ar fi rezolvat totul,
sunt sigură. Şi un preşedinte ca Paul Goma. România,
sub Iliescu-Roman, a ajuns ca o cetate fără metereze,
cu graniţe moi, în nesocotirea spusei etnografului anonim: „Iubeşte-ţi vecinul, dar nu-ţi desfiinţa gardul”. Cetatea (polisul) a fost ocupată nu de sovietici, ca după
„cotitură”, când ne-am dat cu armele în cap, ci de „ai
noştri”. Goma a văzut primul acest soi de ocupaţie.
„Trăim într-o ţară confiscată”, scrie un alt polemist tare,
Marin Ifrim, într-un ziar buzoian ce se cheamă „Opinia”.
Societatea e polarizată între foarte bogaţi şi foarte săraci; bogaţi lipiţi şi săraci lipiţi; putrezi de bogaţi şi putrezi de săraci. A crezut cineva, în acel Decembrie ’89,
că, în pachetul de mâncare pentru şcoală, un copil va
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avea un sandviş cu o foaie de varză murată? Că opulenţa lui Becali va fi cât cea a Nababului Cantacuzino,
a lui Auschnit, a suveranului de la Săvârşin, la un loc?
Că ginerii lui Dincă-Te-Leagă vor clădi un imperiu financiar din Pizza Hut şi KFC? Nici nepotul lui Tudor Postelnicu n-a fost un dobitoc, dacă presa îi număra 50 de
milioane de dolari avere. Ca societatea să prospere, ni
s-a spus că economia trebuie destructurată, fabricile
transformate-n mall-uri, vândut solul şi subsolul. În loc
de cincinale planificate în 4 ani şi jumătate, haos planificat, ce-i drept excelent, de Ion Iliescu. Cine a fost mai
tenace în de-construcţie decât activ(ist)ul Iliescu? Şi
cum mai dă din mână! Că-ţi vine să spui: „Nu mai da
din mână, c-ai dat ţara din mână!” Va intra în istorie?
Poate cu două poze: una din faţă şi alta din profil. Nu
ştia că Şerban Mihăilescu a fost şef de cabinet al premierului Constantin Dăscălescu? Cum o mai fi lipind
ge(o)ană pe ge(o)ană după acest jaf, la care au contribuit toţi cei scoşi din şapca lui proletară: Roman, Stolojan-Clăbucet, Năstase – 4 case… PesedEi, şi PedeLei
s-au întrecut în a aplica laitmotivul politic „ia cârnatu’
că-l ia altu’”. Borduriada i-a adus lui Adriean (M)armurierul (mulţumesc, Radu Ulmeanu!) profit enorm. A fost
reţinut la domiciliu, în casa lui cu popice din marmură.
Ei, şi? Emilienele le-am înghiţit la fel de greu ca prăjitura
pompadour Udrea. De plăcinta europarlamentară cu
(William) brânză ce să mai vorbim? Cum a manageriat
(ca să nu spun gestionat) Boc criza ştim prea bine: românii şi-au luat boc-ceaua în spate. Famiglia parveniţilor jenanţi a prosperat. Corupţia stă cu parlamentul şi
cu guvernul la masă. Pentru un post important, Bogdan
Olteanu, fost vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi
nepotul tovărăşicăi Ghizela Vass, ştie cât se dă şpagă.
Mai sunt şi magnaţii noştri sindicali...
– Am scris o carte, „România pe înţelesul tuturor”, în
care am „radiografiat” iluzia, pentru a descoperi pe film
boala mortală a deziluziei. Ne-am deziluzionat cu program parcă, războiul cu noi înşine, că asta a fost, a
făcut milioane de victime. România a ieşit din comunism
şi nu a intrat nicăieri...! Orbecăie ghidată fie de „piloţii
orbi” ai lui Mircea Eliade, fie de potlogarii care au preluat
frâiele. Sila intelectualilor de politică a făcut ca în frunte
să ajungă indivizi cărora le e silă de intelectuali...
Doamnă Magda Ursache, unde ne situăm în sau după
acest război cu noi înşine?
– Istoricul Petre Ţurlea citează un calcul al
prof. univ. dr. Ion Alexandrescu (din 2006): „România a
pierdut, după al II-lea război mondial, 6 miliarde de dolari dinspre Germania şi Rusia; după 1989, o sută de
miliarde de dolari”. „Revoluţia” ne-a costat mai mult
decât războiul plus ocupaţia sovietică. Şi când mă gândesc că tranziţia s-a încheiat, că suntem capitalişti! A
declarat-o Tăriceanu în 2004, la învestirea guvernului
său, iar luminiţa de la capătul tunelului nici că mai pâlpâie. Într-o cârmuire demagogică, acela care minte mai
bine (şmecherii greţos „patriotice”) câştigă. Justiţie socială? Ăsta da, mit!
Nu vreau să urâţesc lumea cu pesimismul meu, dar
nu văd niciun orizont de speranţă, s-au închis toate di10

recţiile. O ţară prosperă interbelic a ajuns un fel de colonie. Hemoragia de intelectuali spre zări mai bune, ostatici ai băncilor, coada mutată de la alimentara la
farmacie… Asta-i „reforma pe pâine” promisă de Ciorbea? Sau prin periscopul Avocatului Poporului se vede
altfel realitatea? Cum ar fi realitatea asta? Păduri tăiate
(afacerea chereştoi!), regi care-şi fac regate cu turnuleţe, borfaşi cu TV color în celulă, elevi care nu par ieşiţi
din şcoală, ci de la spitalul nr. 9… O fi bine când ţăranii
inundaţi ciclic trag la peşte, având balta-n bucătărie?
N-am nicio pretenţie că aş fi epuizat subiectul „binelui” românesc. Nava amiral Băsescu (care se lăuda că
a condus una de 306 metri lungime şi că-i om „împlinit”!)
s-a dovedit un Trabant dând rateuri peste rateuri. Nici
Iohannis nu-i vreo „maşină pricepută”, cum se zice în
argou. Doctrinarzii liberali nu merg pe formula „prin noi
înşine”, ci „pentru noi înşine”. Şi aici aş vrea să vă reamintesc o spusă a lui Paul Valéry: „La politique consiste
à empêcher les citoyens de s’occuper de ce qui les regarde”. Da, politica are rolul de a-i împiedica pe oameni
să se ocupe de ce-i priveşte.
Iar Ţuţea, rău incriminat ca antidemocrat, gândeşte
la fel ca aristocratul francez Ghislain de Diesbach: „Democraţia este despotismul maselor şi tirania mediocrităţii”. Tirania mediocrităţii? De o conspiraţie a
incompetenţei ce spuneţi? Cât despre un ipotetic „bine”,
am căzut în plasa lui scurt timp, la sfârşitul acelui Decembrie: speranţa idealistă a lui Goma am avut-o şi noi,
Petru şi cu mine. Şi dramatică, şi păguboasă; şi disperată, şi generoasă.

„N-am fost în Arcadia, dar pentru mine România cea
de la început de secol XX este Arcadia”

– Doamnă Magda Ursache, în care dintre Româniile
de până azi v-ar fi plăcut să trăiţi şi de ce?
– Am mai spus că m-am născut într-un regim greşit.
Torpilată continuu de un dosar de cadre, de o apartenenţă socială „necorespunzătoare”, dar şi de stilul meu
de a spune verde-n faţă ce cred. Pe de altă parte, îmi
ştiu lungul nasului (am nasul mic şi gura mare); nu mă
cred autoare de găuri în cer, dar atuul meu este: am trăit
comunismul pe pielea mea. Îi sunt şi victimă, şi martor.
Pentru ce-au făcut comuniştii n-am înţelegere, dar nici
pentru postsocialiştii care au adus România în stare de
avarie n-am înţelegere. La primară, am fost învăţată că
URSS ne-a servit mir i sciasti, pace şi fericire. Am dus
la şcoală basmele reginei Maria şi ce scandal a ieşit! La
facultate, s-a făcut şedinţă de UTC specială contra
mea, ca individualistă care nu-şi ajută colegii şi ia
10 după 10 de egoistă ce este! Măcar Dragomir Horomnea, ajuns la „Tineretul comunist”, unul dintre acuzatori,
şi-a cerut scuze pentru asta când m-a întâlnit în Bucureşti. Tocmai i se topise un roman, care nu era tocmai
pe linia colectivizării şi beneficiilor ei pentru ţărani, aşa
cum o cerea cenzura.
Da, m-am născut la vreme „greşită”. Exista, după
război, un spaţiu „de dincolo şi de dincoace de omenie”,
cum scrie Vintilă Horia. De la cei doi exegeţi ai lui, Dan
PRO
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Anghelescu şi Mihaela Albu, care scriu la două mâini,
dar au o singură voce, am aflat că formularea Lumina
vine de la Răsărit nu aparţine lui Sadoveanu, ci lui Paul
Bujor, senator, rostită chiar în parlamentul României.
Sigur este că în ’44 s-a produs nu lumină, ci cădere în
întuneric, ieşire din istoria relativ normală.
– Şi totuşi, doamna Magda, în care dintre Româniile
posibile aţi fi vrut să trăiţi? Am şi eu ispitele mele, dacă
mă gândesc la ce oferea o grupare precum Criterion...!
Cred că numai cu profesorul Ursache, în prea puţinele
discuţii libere pe care le-am avut, amânând altele, am
putut reface ceva din acea atmosferă...!
– Ce frumoasă întrebare mi-aţi pus! Mi-ar fi plăcut
să iau parte la serile de la Mânjina, printre paşoptişti. À
propos, or fi primit subvenţii revoluţionarii de la 1848?
Aş spune că aş fi vrut să prind deceniul ’30-’40, dacă
n-ar fi fost slăbiciunea lui Carol II pentru Lupeasca, asasinatele puse la cale de rege, la care s-a răspuns cu
alte asasinate, legionare… Atunci însă scriau adevăraţii
atleţi ai culturii româneşti. Cum să nu-i fi audiat? La un
moment dat, văzându-mă fără locul şi rostul meu în
presa culturală, Bătrânu a venit cu o idee: „Magda, fă o
teză de doctorat Anul 1900 în literatură”. Am început documentarea şi, minune, în mintea şi-n sufletul meu a
bătut de 1900. Pătrunsesem în lumea lui „ca-şi-cum”.
Ca într-o proză de Bioy Casares, puteam intra în timpul
lor şi acele fiinţe din casa Monteoru, nu cea din Bucureşti, ci cea din Sărata, deveniseră mai concrete decât
cele mai concrete fiinţe. Vedeam doamne purtând bijuterii de Lalique, ştiam cum arătau clanţele de bronz patinat, vitraliile Art Nouveau, lămpile cu globuri delicate,
tapiseriile din Tea Room… Cel mai mult îmi plăcea un
meuble parlant intarsiat: AMOR OMNIA VINCIT.
Întârziasem cu… ah, cu vreo 50 de ani ca să pot fi
acolo împreună cu trăitorii de la 1900. Aveam capacitatea de a-i întrezări, credeţi-mă. Aşezam pe peretele sufrageriei un Hobbema, amestecând vânatul cu fructe şi
cu flori, un Szatmary, poate şi o piaţetă de Guardi, lângă
un blând Grigorescu. Ştiam cum se îmbrăcau, că le plăcea să mănânce bœuf à la mode şi fricassée de pui,
friptură de curcan cu garnitură de castane, să bea şampanie autohtonă, Rhein Sec Azuga... Doar frunzărisem
toate revistele anului 1900, cu reclame cu tot şi ştiam
că se încurajau „produsele indigene”. Cel mai mult îmi
plăcea să-i ascult pe domnii cu veste jacquard şi cu batiste încolţite alb în buzunarul de sus, discutând politică
în biblioteca lambrisată cu nuc. Erau acolo şi cantacuzini, şi junimişti, şi takişti, ba chiar vreun „generos”.
Ştiam exact, pe luni, pe zile, ce se întâmpla: în iulie
1900, Cantacuzino cedase conducerea guvernului lui
P.P. Carp. Take Ionescu, ministrul de Finanţe, fusese
debarcat, ca şi generalul Manu, înciudat că Partida
Conservatoare se „junimistificase”. Moravurile balcanice erau aspru criticate. În cincisprezece luni de guvernare, noii veniţi la Putere născociseră impozite peste
impozite: pe consum de gaze, pe taxe de moştenire,
pe… Vă sună cunoscut, Adrian Alui Gheorghe?
– Da, doamnă Magda U, sună... ispititor. Și ce
roman aţi putea scrie pe această temă, cu această atSAECULUM 3-4/2018
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mosferă...! Condeiul vă recomandă, indiscutabil.
– Dar cartea asta am scris-o şi am publicat-o în
1996, la Ed. Institutul European, cu titlul Astă-vară n-a
fost vară... Dar staţi să vă spun mai departe! Nababul
găsise de pe urma lui Sturza o moştenire grea, datorii
mari. În plus, pentru că se speriase de secetă, avusese
ideea neghioabă să aducă 9000 de vagoane de fân.
Atâta a aşteptat presa să-l ia în colţi pe „hoţul” de Fleva,
care se lăsase prostit de ovreii de la Budapesta, Kupfertish, Binder, Weiss, Herhovici, Rosenberg. Livraseră,
în baloturi cu fân, scaieţi şi rogoz. Fleva le-a răspuns:
„Dacă nu era fânul meu, domnii ziarişti nu aveau cu ce
să se hrănească”.
Cum nu mi-a plăcut niciodată râca politică, ţineam
cu Take Ionescu. Arogantul Petre Carp îl privise urât
prin lornion când, în martie 1900, îi ceruse să încheie
sciziunea (regele voise guvern tare). Cantacuzino l-a vizitat şi pe Maiorescu, cerându-i „o recunoaştere platoniciană”, dar Maiorescu (citez exact) a refuzat acru şi
decis: „Faptul că dumneata vii acum îndată ca să te înţelegi cu noi dovedeşte realitate aristotelică”.
Profesorului Ciopraga nu i-a plăcut ideea mea, locurile la doctorat erau ocupate. Şi atunci, trecând pe
proză, au apărut personajele din Astă-vară n-a fost
vară… Bonomul pro Cantacuzino, Takistul, Raisonneurul, cu gândul că ţara nu-i întreagă fără Ardeal, Uscăţivul, net anti-takist, Generosul, Diplomatul…
– Ca orice carte a dvs., şi romanul „Astă-vară n-a
fost vară” are o poveste... Mai mult, cărţile dvs. de proză
au şi un puternic mesaj afectiv-social. Iubiţi lumea în
care trăiţi cu ciudă. Precum Cioran...?
– Romanul l-am dus la „Cartea Românească”. Bălăiţă mă asigura, de fiecare dată când îl vedeam, c-o să
apară: în stilul lui, bălăiţând. Nu degeaba Corneliu Vasile îl numea, în revista „Litere”, Lălăiţă. A apărut la Institutul European, în 1996, cu o prefaţă de Luca Piţu.
N-am schimbat un cuvânt din text, n-a fost nevoie, dar
am adăugat un capitol nou: Aş vrea să zbor, dar rana…
Mi-am trimis eroina la muzeu, într-un cabinet de curiozităţi, Wunderkammer, unde se reconstituise un conac
Art Nouveau. Cu mobilier Art Nouveau, cu vitralii Art
Nouveau, cu tapiserii Art Nouveau, oglinzi Saint Gobain,
cu bustul lui Bossuet. Şi cu cele două glicine enorme,
înflorite albastru. Acolo i-am adus pe cei de la început
de secol XX, să-l critice pe premier, ca şi cum ar fi văzut
ultimul jurnal de actualităţi, la televizorul Samsung. Au
constatat că guvernanţii postdecembrişti au pierdut
toate pariurile: şi cu agricultura, şi cu cultura; cu transporturile, cu turismul… Au făcut averi din lumânările revoluţiei. Sigur că Bonomul n-ar fi gustat chipsuri şi Jelly
Bon. Raisonneurul s-a jeluit că ţara e minată de lupte
între partide. Bonomul şi-a amintit că regele Carol I n-a
mai vorbit până la moarte cu Take Ionescu, după ce
Take i-a propus înfiinţarea unui al treilea partid. L-a
„exoflisit”! Takistul avea ce-avea cu Emil, „n-are, dom’le,
de la suite dans les idées”. Raisonneurul enumera ideile
generatoare de forţă: Patria, Monarhia, Biserica, iar Uscăţivul se plângea că n-avem casă regală, succesiunea
suveranului fiind ereditară din bărbat în bărbat. Takistul
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deplângea căderea din naţionalitate: „Atenţie: în Ardeal
se cântă marşul Diktatului: «Sunt soldatul lui Horthy
Miklos / Soldatul lui cel frumos», în timp ce intelectualii
europeişti se fac că n-aud”. Toţi erau de acord că „navigăm c-un cadavru în cală”.
Da, anul 1900 mi s-ar fi potrivit perfect. N-am fost în
Arcadia, dar pentru mine România cea de la început de
secol XX este Arcadia.

„Cât mi-aş dori o elită angajată! Angajată ca partida
naţională de la 1848, cu Alecsandri, Negri,
Hurmuzachi, Panu, Ralet, fraţii Goleşti…!”

– Suntem liberi să plecăm din România, am visat la
această libertate cu toţi porii „deschişi”. În perioada interbelică, în perioada „marilor clasici” chiar, scriitorii
noştri se duceau în Europa pentru lărgirea orizontului.
Şi totuşi nu aud acum că ar pleca vreunul dintre confraţii
noştri să trăiască în lume, în altă ţară, în altă cultură…
E teama că şi-ar putea pierde locul în literatura română? E comoditate? E inerţie? E sărăcie? Un Panait
Istrati hoinărea prin nenumărate culturi europene, prin
nenumărate ţări, au făcut-o şi alţii. Nu credeţi că scriitorul român de azi este expresia neputinţei naţiei noastre
a se alătura şi a se impune în rândul ţărilor europene?
Câtă nevoie avem de Europa? De cultura Europei…?
– Pe mine, refuzul Schengen m-a durut. Şi afirmaţia
că românii sunt un fel de toleraţi în UE, ca situaţi dincolo
de „linia catolică”. N-au existat, aşa cum scrie Vintilă
Horia, decât: „spaţiul de dincolo şi de dincoace de omenie”. Îl citez deseori. Mă obsedează destinul lui de exilat, pe care îl socotesc cel mai tragic. Paşoptistul
Dimitrie Brătianu scria că suntem „o naţiune de căpetenie, care întemeiază Europa întreagă”. Cât mi-aş dori o
elită angajată! Angajată ca partida naţională de la 1848,
cu Alecsandri, Negri, Hurmuzachi, Panu, Ralet, fraţii
Goleşti… Neobosiţi, fermi în convingeri, implicaţi, nedescurajaţi… N-au crezut o clipă în „neputinţa noastră
de a se alătura şi a se impune în rândul ţărilor europene”. Numai că bruxeleţii noştri acceptă orice, ca să
nu ni (nouă, li, lor) se facă greutăţi în UE.
Ca ministru de Externe la 1858, Alecsandri învârtea
hora frăţiei politice, dar şi amicale, cu nume mari ale Europei, fără a avea „complexul europeneităţii”, cum îl numeşte Daniel Barbu. „Corespondarisea”, de-o pildă, cu
Angelo de Gubernatis, iar pe birou ţinea „călimara cu
înger care se roagă catoliceşte”. Şi nu expresia beatitudinii mă atrage la „fericele” Alecsandri, ci altruismul:
şi pentru „talpa” [ţării, nota mea, Magda U.] „mâncată
pân’ la os”, şi pentru ţigănuşul rob, şi pentru prietenul
mort în sărăcie pe un pat de spital. L-a sprijinit pe Cuza
să fie principe, când putea ajunge el însuşi alesul României. Mai ştiţi, în istoria noastră, altă asemenea dovadă de altruism? Varianta Alecsandri a Mioriţei e cel
mai frumos dar făcut de un poet literaturii române
M-am depărtat de la întrebare? Cred că nu, dat fiind
modul deficitar, de multe ori, al ambasadorilor noştri de
a ne reprezenta. Şi nu pot să nu citez din Alice Voinescu, Jurnal, caiet XXX, 7 februarie ’55: „Am întrevăzut
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azi – cu inima, dar şi cu spiritul critic – rolul pe care-l
are de preluat neamul nostru în lume (…) de a umaniza
un Occident prea abstractizat”. E ceea ce spunea şi
Noica în Scrisoare către un intelectual din Occident:
„Voi lăsaţi pe oameni să trăiască unul lângă altul ca şi
cum ar fi unul fără altul”.
Şi de ce-o fi „tâmpenie” (ne-am întrebat noi, Petru şi
cu mine) pledoaria lui Noica privind „felul românesc de
a fi în lume”? Au fost „tâmpiţi” toţi patrioţii curaţi şi luminaţi? E şi eronat, şi nociv să ocultezi defectele românilor. Dar să vezi numai faţa rea, întunecată, chipurile în
lumina adevărului, nu-i la fel de eronat şi de nociv?
Petru mi-a semnalat o scrisoare a lui Cioran din ianuarie 1970, dându-i dreptate păltinişanului: „Nu te poţi
împlini decât aproape de originile tale”. Asta i se păruse
lui Cioran o extravaganţă sau chiar o nebunie, că „a fi
nu e cu putinţă decât înlăuntrul propriei tale etnii”. Aşa
cum este ea: cu bune, cu rele…! „À quoi bon quitter
Coasta Boacii?”
Nu ştiu alţii cum sunt, dar noi stăteam la ferestrele
noastre oarbe spre Est şi larg deschise spre Vest. Plecau la lectorate cei cu angajament Secu. Judecând
după cât şi-a dorit Petru să plece la un lectorat, refuzul
angajamentului a fost, da, eroic. Există un mic eroism
al refuzului, pe care l-a făcut Bătrânu meu toată viaţa.
Îmi spunea odată Profesorul Ioan Caproşu că ar fi
groaznic să se deschidă arhiva informatorilor din Universitatea „Al.I. Cuza”...!
– A pleca din ţară, în altă parte, pentru împlinirea vocaţională, profesională, culturală, e o obsesie locală, totuşi. Noi, care am trăit într-o închisoare mare cât ţara,
am rămas cu această obsesie, să vedem ce e dincolo,
să trăim şi aici şi acolo. Am mai mulţi prieteni francezi,
nemţi, italieni care nu s-au gândit o clipă să plece din
ţara lor, din cultura lor, din spaţiul în care simt că se pot
împlini, că trăiesc pur şi simplu. Trauma noastră, de prizonieri ai lagărului, ne va urmări multă vreme. Decompresia graniţelor fizice şi mentale a dus la plecarea a
peste cinci milioane de români, după Revoluţie. Şi totuşi, v-aţi imaginat vreodată că aţi fi plecat de aici, în
altă parte, să trăiţi, să vă împliniţi?Aţi vorbit această posibilitate cu domnul Profesor...?
– N-am pus numai o dată problema să cerem formularele mari de la Miliţie. Dar ştiam că o să ducem „ca
nişte melci culturali casa noastră originară, oriunde ne
aflam răspândiţi pe suprafaţa pământului”. Metafora îi
aparţine lui Vintilă Horia, „fostul” săgetător prin schimbarea calendarului, pe care îl citez iarăşi şi iarăşi. Poate
pentru că şi eu tot săgetător sunt. Ştiam bine că marii
exilaţi nu şi-au găsit locul lor dincolo. Da, era spaţiu
liber, dar nu era al lor. Nici Aron Cotruş, nici Al. Busuioceanu, nici Pamfil Şeicaru, nici Stelian Popescu, dar
mai ales Mircea Eliade, Ştefan Baciu şi Vintilă Horia,
toţi, absolut toţi au suferit sau au fost roşi de angustia
exilului. Şi ce-i mai trist e că avem exilaţi cu voie sau
fără voie, pe care istoriile literare româneşti îi omit în
continuare, îi marginalizează în continuare.
Revenind la anxietatea exilului, vă decupez un citat
dintr-un mare clasic: „Românii sunt buni şi sobri, răbdăPRO
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tori şi cuminţi, pricep uşor; sunt spirituali şi vorbesc o
limbă colorată şi elegantă”. Cine credeţi că a spus asta?
Eminescu sau Caragiale? Ei bine, Caragiale a spus-o
(în Cronică) şi nu altunde decât în exil. Aşa vede lucrurile Vasile Gogea într-o tabletă şi-l urmez. Caragiale nu
s-a luptat cu poporul şi nu l-a ocărât, ci cu „boborul”: „El
nu s-a războit cu patria, ci cu patrioţii – «cetăţenii pompiari»”, inflamaţi de clişee patriotarde”. Şi-i mulţumesc
pentru observaţie „oftalmoftologului” Gogea.
În copilăria mea, tata le spunea celor care fugeau
de furia comunistă cocori. „Cocorii pleacă”. El n-a putut
pleca. Nici Bătrânu meu n-ar fi putut pleca. Şi el credea
că pământul şi aerul ţării sunt protectoare. Ethos înseamnă, printre alte sensuri, locuinţă. Cu toate astea,
mica noastră lume era neînchipuit de largă, res extenso: puteam vedea, de pe acoperişul ei, tot ce voiam
să vedem. Erau cele mai ieftine călătorii şi fără paşapoarte, din Capri până-n Azore. Şi cum mai băteam
imaginar bulevardele Parisului! L’Avenue de l’Opéra,
Rue de Rivoli; ne opream în Parc Monceaux, beam „un
cafeu” la Café de la Paix, un peppermint la Robinson…
Nu din comoditate, nici din inerţie, nici din sărăcie, nici
din teama că nu ne-am fi integrat am rămas noi acasă.
Nu ştiu dacă am fi fost victorioşi (n-am avut simţul descurcăreniei), dar sigur am fi luptat să fim.

„Urăsc gândirea unică; diferenţa e salvatoare.
Baudelaire cerea ca adăugire la Drepturile Omului
dreptul de a contrazice, ba chiar acela
de a te contrazice...!”

PRO

– Ca să fac referire la o carte incitantă de-a dvs.,
care sunt „bolile spiritului critic” românesc? Mai avem
spirit critic? Mai avem polemică?
– Bolile spiritului critic, dar mai ales bolile memoriei
colective m-au împins spre marea (dacă nu oceanul)
mass media, cum spuneam într-un Cuvânt prevenitor.
Şi asta pentru că deţin tehnica naufragiului (13 ani,
’76-’89, a durat interdicţia de a publica!). Am luat-o pe
talazuri, contra curenţilor reci, selectând ce-am scris în
presă între 2000 şi 2006, volum apărut la editura Liberta, Ploieşti, an 2006. N-am vrut să-mi reproşez lipsa
de reacţie, să contribui prin tăcere la criza care ameninţă axiologia identitară, cultura identitară. Am riscat
(si tacuisses…) să rămân nefilosoafă, dar nu-mi doresc
o Românie în vrie (rimă involuntară), nici o Românie ca
o pradă. Fiind „la bază” critic literar, m-am întors la foiletonistică. Între „jocul” ficţional şi cel mnemotic am
optat pentru ultimul. Artificiile literare complică lucrurile,
iar eu voiam să simplific prin foileton, prin pamflet, prin
eseu de mici dimensiuni, tot ce era destul de complicat.
În presă, tonul e mai grav, mai tranşant, în timp ce proza
pune o surdină necesară, ca realitatea să nu bată imaginarul. Aşa cum parafraza Dan Anghelescu în alt context, analizând haikuurile lui Eugen D. Popin: „(...) nu
elocvenţei, ci realitatea de acest fel este aceea căreia
acum ar trebui să i se sucească gâtul”. Aceea care
agresează imund cultura, arta.
M-am simţit agresată de noii arbitri ideologici cu carSAECULUM 3-4/2018
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tonaşul roşu ori galben în mână şi cu fluieru-n gură,
gata să defăimeze tot ce s-a scris înainte de ei. O discuţie presupune argumente pro şi contra, nemaipunând
la socoteală acel procontra al hâtrului Creangă. Dar corecţii politici nu numai că ocultează informaţiile care nu
le convin, dar şi „ficţionalizează”, mizând pe confuzia
planurilor.
A fost evident de la rău început că nu plac valorile
amprentate naţional. ONG-urile s-au pus în mişcare, militând „cu zel şi activitate”, vorba lui nenea Iancu.
(De)formatori de opinie au decretat că democraţia trebuie consolidată la sânge (ca, odinioară, tautologica democraţie populară), prin arderea bătrânilor. La fine de
septembrie 2016, am citit pe blogul adevărul.ro un text
de Ionuţ Stănescu intitulat Dispari, şcoală, şi nu te mai
întoarce! Obţinuse repejor 105 like-uri. În alte cuvinte,
se preferă nu Academia Română, ci „academioara” Societatea Academică Română. Nu AR, ci SAR. „Spiritul
primar agresiv”, cum îl numea Marin Preda, într-o „Românie literară” din oct. 1968, „tinde să înlocuiască valorile spiritului”. Şi prozatorul continua: „Să le
înlocuiască cu ce? Cu nimic. Se poate trăi mai bine şi
mai liniştit fără ele”.
Mă întrebaţi dacă avem spirit critic. Avem, dar devine
spit critic şi asta blochează dialogul. Asentimentul se
preschimbă brusc în resentiment, doar suntem în democratură (vocabula lui Pierre Hassner), iar ură am
moştenit destulă, din timpul „multiubitului” şi „multiubitei”. Am pregătit bolduri pentru activişti şi pentru securişti, pentru memoriile lor trucate ca să susţină ce bine
i-a mers scriitorului în comunism, pentru cenzorii vechi
pozând în inocenţi, pentru cenzorii noi, pozând în (i)luminaţi ai gândirii corect-politice (de care nu-i în stare
decât o anume elită), pentru istoricii „alternativi”, considerând istoria o poveste (eu prefer istoria scrisă de istorici, nu de „povestaşi”!), pentru scriitorii de carton şi
editorii de cartoane, pentru canalele TV executând operaţii pe creier… Mi-a ieşit un insectar? Se poate, dar am
lucrat cu materialul clientului.
– Dar de ce avem nevoie de spirit critic, dragă
Magda U.? Chiar dacă am considerat dintotdeauna că
a avea opinie la tot ce ni se întâmplă e o chestiune de
igienă socială, observ că politica struţului e mai potrivită
pentru o carieră azi. În orice domeniu. Chiar şi în artă,
dacă vă puteţi imagina. Şi este practicată pe scară
largă...! Cât bine şi cât rău v-au adus „practicarea” spiritului critic?
– N-am rămas hors de combat, nu tolerez şi nu capitulez. Din speranţele şi exasperanţele noastre, ale
mele şi ale Bătrânului, au ieşit toate eseurile atipice din
Pe muchie de hârtie, din Să citiţi bine!, din Comunismul
cu rele şi rele, din Noi vrem Cuvânt! sau alte feluri de
cenzură, din Literatura cu bune şi ...nebune.
Dragă Adrian Alui Gheorghe, intervievata de mine
şi-a găsit intervievantul. La impresia asta am ajuns pentru că m-aţi trimis la Bolile spiritului critic şi, deschizând
la întâmplare volumul, am dat de tableta Capra lui
Adrian, un titlu împrumutat de la Aurel Dumitraşcu. Şi,
cum prietenii prietenilor noştri sunt şi ai voştri, îl citez:
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„(…) pe Adrian / îl vor pune în ramă – pe toţi cei buni
poporul îi pune / în ramă. Unii se vor ruga pe ascuns.
Dă-ne, Doamne şi nouă / o capră! Grasă şi plină cu
lapte (…)”. Scriam acolo că unora Dumnezeu le-a dat
ce-au cerut; alţii au vrut moartea caprei vecinului. Iată
de ce jurnalistul pietrean şi-a pus, pe coperta cărţii România pe înţelesul tuturor (Ed. Conta, 2003), capul între
lamele unei foarfece, iar braţele şi le-a vârât în mânerele foarfecei-ghilotină. Aţi făcut publicistică în cartea
asta pentru a exorciza răul. Or, ca să-l exorcizezi, trebuie să ai curaj să nu-l eludezi. Aşa v-am răspuns la întrebarea dacă (mai) avem spirit critic. Cu precizarea că
dvs. v-aţi putea acorda (şi ar fi splendid) un interviu în
oglindă (în Oglindezia, cum îi spune Şerban Foarţă).
Cum de ce? Pentru libertatea jocului! Uneori, îmi vine
să cred că puteţi spune Magda U. c’est moi, după cum
şi eu pot spune „Alui c’est moi!”, atât de bine ne întâlnim
în multe opinii.
– Da, doamna Magda, ştiu care sunt consecinţele
practicării spiritului critic într-o lume ca a noastră, dar
nu pot altfel...! Dreptul la opinie corectă eu îl traduc prin
necesitatea de a avea opinie şi atitudine într-o lume a
discontinuităţii, a incoerenţelor...! Suntem unde suntem
datorită dozei mari de laşitate din societate.
– Aşa e. De asta şi încheiam tableta din 2003
(„Oglinda literară” de iunie) cu urarea „Ciocu mare, măi
ziaristule!”.
Ca să revin „în chestie” (vorba Maiorescului): dacă
(mai) avem polemică, vă răspund că, din păcate, se
poartă „mătalimbajul” cu sau fără cratimă. Civilizaţiei
dialogului i-a apus steaua, opinia contrară duce la duşmănie pe toţi vecii, la violenţe de limbaj nescuzabile. La
miştocăreală şi la zeflemea, gazetarii noştri sunt imbatabili, cu argumentaţia e mai greu. La argumente se răspunde cu sentinţe neargumentate. Scria G. Călinescu:
„Vino încoace să-ţi frâng mijlocul cu un argument, să te
dobor în ţărână cu o imagine, să te-mpung cu un spirit,
să te sângerez cu o analiză şi să te vâr până la coapse
cu o definiţie. Asta e lupta dreaptă a scriitorului. Nu să
fugi după mine cu frigarea şi să mă vâri în sperieţi cu
pistolul!”.
După Călinescu (şi cât aş vrea să am cerneala lui în
călimară), polemica e „chestiune de stil”, iar stilul, o ştim
de câteva veacuri, e omul. Pe scurt, cum e omul, aşa-i
şi polemistul. Polemica urâtă e „un folos al nefolosului”,
îmi spunea Petru Ursache, apud Noica. Şi-mi amintea
de celebra ironie socratică: „Pe Hera, frumos vorbeşti,
Hippias!”. „Jur pe câine, Hippias, că ai răspuns tare frumos”. Urmau argumentele.
Cât mi-aş dori să ne întoarcem la dialogul minţilor
diferite, la modelul clasic, din vremea celui atenian, pe
temă dată. Stoicii şi eclecticii dialogau polemic-cordial;
sofiştii exersau arta dialogului, dusă la perfecţiune de
Socrate. Te delimitai, nu-l anihilai pe adversarul de idei,
ca D. Ţepeneag pe Ştefan Baciu, despre care scrie că
„se pricepe Baciu la poezie cum mă pricep eu la oi”; cu
adăugirea că „Baciu nu e nebun, ci prost”; dar Ţepeneag e faţă de mulţi nedrept şi asta când îşi foloseşte
prost inteligenţa. A spus-o mai bine decât mine Nae Io14

nescu, în Istoria logicii: „Dar d-voastră ştiţi cât de comozi suntem noi; când există divergenţe de păreri, spunem despre celălalt că e prost şi am isprăvit”.
Angela Furtună, în ipostază torenţială când vine
vorba de „subiecţii” săi, Ion Beldeanu, Mircea A. Diaconu, C. Arcu, Doina Cernica, Radu Ulmeanu, nu-mi
place. Aduce cu C.V. Tudor, când îi spune lui Constantin
Arcu: „un beţiv”; lui M.A. Diaconu, „prost crescut”. Şi-i
convinsă că deţine adevărurile absolute.
– Există o trufie prostească la mare parte dintre intelectualii noştri, care le ştiu pe toate, care nu se îndoiesc de nimic. Mai e şi internetul, astăzi, care dă puteri
nelimitate la opinie oricărui individ, fie el alfabetizat sau
doar... analfabet funcţional. Argumentaţia lunecă prea
adesea în invectivă, în bârfă...
– În păcatul trufiei a căzut şi Andrei Pleşu, uitând de
îngeri, iar Ileana Mălăncioiu i-a răspuns admirabil
într-un interviu din 2006:
„Am polemizat cu Andrei Pleşu – şi nu cu te miri cine
– dată fiind marea preţuire pe care i-o acord”. Detest
excesele verbale, limbajul violent. Asta denotă că nu
eşti stăpân pe scriitură. Polemica de calitate nu înseamnă să-ţi bârfeşti adversarul că-i restanţier la întreţinere; să-i poceşti numele, deformându-l caricatural;
să-i răstorni oala de noapte în cap, când nu scrie destul
de favorabil despre tine. Urât mod de a da o replică,
atunci când nici n-o poţi da. Iar injuriile se înteţesc în
curtea electronică. Şi-i mai simplu să pui pumnu-n gură
lui Liviu Ioan Stoiciu decât să aduci argumente contra
afirmaţiilor lui. Înainte de a citi ce scrie, să respingi ce
scrie. Îmi plac maliţioşii subtili. Calamburul lui Iorga, numindu-l pe Eftimiu – Eftiniu. Nu şi Arghezi dezlănţuit,
spunând despre N. Davidescu: „acest doi centimetri de
om transpus pe doi centimetri de hârtie”. Sau despre
Mihail Dragomirescu: „Mya Lake e mojic, vulgar, neglijent”; „miroase, să mă ierţi, a pişat”. La fel de nestimabil
e să deturnezi discuţia: n-ai dreptate pentru că tac’tu e
la Văcăreşti şi mă-ta vinde flori în piaţă. Sunt argumente
ad personam sau ad hominem, nicidecum ad rem.
Parcă ar avea vreo importanţă că mama lui Camus a
fost analfabetă şi mama lui George Călinescu – menajeră. N-ai argument, atunci presupui că pe adversar îl
strâng chiloţii!
Pe mine nu mă supără cel care gândeşte altfel, ba
chiar mă completează; urăsc gândirea unică; diferenţa
e salvatoare. Nu Baudelaire cerea, ca adăugire la Drepturile Omului, dreptul de a contrazice, ba chiar acela de
a te contrazice? Numai că, în presa noastră, domină
conflictele de interese, nu de idei; injuriile, nu confruntarea de opinii; atacul la persoană, nu replica argumentată. De atacuri la persoană neoneste m-am „bucurat”
şi eu. Vă rămân datoare cu povestea lor.

„Prostim televizorul cu poporul, prostim literatura
cu cititorul ignorant, amator de pornografie”

– Ziceţi-mi câteva mijloace prin care se ratează scriitorul român. „Vocaţia începuturilor”, cu care se laudă
cultura noastră, ne face să ne şampanizăm în faţa dePRO
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butanţilor şi să uităm pe drum ce au promis să facă în
literatură. Ratarea face parte din destin sau e o forţare
a destinului?
– Vă spun ce cred eu că este adevărul adevărat: cel
mai sigur mijloc de ratare e slujul la Putere. Ideea cea
mai greşită, susţinută în presa culturală de foştii oficiali,
dar şi de tinerii stângişti, este că arta şi morala n-au
de-a face una cu alta. Şi se dau exemple de la Aristofan
încoace. Până şi tiranul Nero e scuzat că a
patronat/promovat poezia. În contrareplică fiind, vă trimit la mari scriitori români. Uitaţi-vă cum au ratat,
uitaţi-vă la ce au scris după ce s-au lăsat „lămuriţi” de
Partidul Comunist: Petru Dumitriu (Drum fără pulbere,
ESPLA, 1951, 668 pagini); Zaharia Stancu (Rădăcinile
sunt amare); Sadoveanu cu Mitrea Cocor care nu rimează defel cu scriitor. Atenţie: nu-i numai lamentabil
din punct de vedere etic, dar şi ca prozator. Aviz amatorilor de imagini înfăşurate în pixeli albaştri, portocalii,
verzi, roşii...
Cântecul ciocanului (după câte îmi amintesc, un titlu
de muzică proletcultistă) i-a aiurit pe mulţi, inclusiv pe
Geo Bogza; chiar şi, scurtă vreme, pe Gellu Naum.
Poeţi buni l-au cântat predilect pe Lenin, au învârtit hora
pentru Dej şi pentru Pauker, ca Nina Cassian, ori pentru
„bădiţa Stalin”, ca Otilia Cazimir. A primit o replică dură
de la slavistul Petru Caraman, care n-a ales calea
uşoară a compromisului: epurat de la catedra pe care
a onorat-o ca nimeni altul, s-a retras în tranşeea bibliotecii; n-a mai fost admis în opera de educare a studenţilor până-n moarte. „Duduia” citise, la o şezătoare
literară, fragmente dintr-un poem. „Cum de te-ai apucat
să scrii aşa ceva? Auzi, bădiţa Stalin! Bădiţă îi spune
iubita alesului ei. Şi dumneata cum spui bădiţă? Unui
tiran care ne-a călcat în picioare? Din el faci ideal de
comportament? Zadruga asta artificială, cu Rusia comunistă, nu e în rânduiala noastră istorică, duduie Otilia”. Scena i-a povestit-o Profesorul Caraman lui Petru
Ursache, iar eu am repovestit-o în Universitatea care
ucide.
– Poţi să slujeşti dimineaţa pe Diavol, ca dupăamiaza să scrii, în linişte, imne pentru Dumnezeu?
– Păi nu. Dar cedarea urâtă a Otiliei Cazimir îmi
aminteşte şi de cedările intelectualilor Puterii faţă cu
„bădica Traian” Băsescu. Măcar Cezar Petrescu a făcut
compromisul (Nepoţii gornistului) după ce, în „Contemporanul” din 30 iulie ’48, Ov.S. Crohmălniceanu l-a acuzat că „ocoleşte lupta de clasă” în romanele lui. Însă
Maria Banuş şi-a exprimat pe dată adeziunea la articolul lui Sorin Toma din „Scânteia”, Poezia putrefacţiei sau
putrefacţia poeziei, care l-a scos pe Arghezi din edituri
şi din presă aproape doi luştri. Arghezi era mentorul autoarei plachetei Ţara fetelor, o susţinuse la debut.
Banuş a preferat să intre în graţia lui Iosif Chişinevschi
şi a fost impusă oficial, premiată, studiată obligatoriu în
şcoală. Iar Miron Radu Paraschivescu o lăuda că, în
Hamlet, în traducerea Mariei Banuş, garda nu mai striga
Trăiască Regele!, ci Trăiască republica!.
Măcar Adrian Păunescu a fost un propagandist atipic pentru Ceauşescu, mergând pe linia subţire dintre
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opozant şi slujitor. Şi mai cu ştiinţa profitului, Petru Popescu a „prins” fără greş ocazia. O ipotetică Antologie
a verticalităţii (Vladimir Streinu lângă Tonegaru, Dan
Botta, Steinhardt; Ţuţea lângă Teohar Mihadaş, Mihai
Ursachi, Mircea Ivănescu, Dorin Tudoran, Bujor Nedelcovici, Vasile Gogea, Ion Lazu...) ar fi cu mult mai subţire decât Antologia ruşinii (Humanitas, 2009, editor
Nicolae Merişanu şi Dan Talos), alcătuită de Virgil Ierunca. Exilatul a început antologarea în ’57 , din paginile
„României muncitoare” (perioada ’57-’61); a reluat-o
după Tezele din iulie ’71. Împotriva cărora a protestat
numai Nicolae Breban, devenind disident solitar, până-n
octombrie ’89.
– În ianuarie 1990, la redacţia „României literare” s-a
prezentat o poetă, membră a Uniunii Scriitorilor, cu un
teanc de poezii despre Frontul Salvării Naţionale, despre Ion Iliescu, despre Petre Roman... Revoluţia schimbase doar partidul şi titularii. Povestea mi s-a părut nu
incredibilă, ci stranie...!
– Nu, nu mi-a trecut prin cap, în acel Decembrie, că
vor reapărea cobreslaşii (model Marcel Breslaşu) pupinpreşedinţi, dispuşi să producă balete de cuvinte, ca
oameni (de bine) ai lui Iliescu, ca „specialişti” ai lui Constantinescu, ca blondele marinarului...
Nu spun să nu se angajeze politic scriitorul, dar
măcar să nu susţină ce nu crede. Gellu Dorian („Hyperion”, 2/1998) se mira că obedienţa (slugărnicia) a îmbrăcat atâtea forme „sub noi semnături sau aceleaşi”.
Pe mine nu mă mai miră nimic după ce-am citit ce-a
scris (din sete de Băsescu?) Theodor Paleologu: „Este
o pleaşcă ce nu se mai întoarce aşa uşor”. Le convine
elitiştilor ca numele să le fie asociat cu al preşedintelui,
ca oameni ai lui Băsescu? Cred că da: doar sunt cavaleri şi colonei ai Puterii, cu Steaua României în grad de
Ofiţer la rever. După cum se comportă, ai zice că ploconeala la Putere a re-intrat în fişa postului, a statutului
de scriitor. Cât despre longevivi, ei au apucat să fie şi
stalinişti, şi dejişti, şi ceauşişti, şi iliescani. Să mai spun
că recompensele breslei le iau politrucii vechi şi noi? E
suficient să citeşti lista indemnizaţilor de merit. Dacă
intri în „reţea”, eşti bine lansat, bine tradus, bine managerizat.
– Cum vedeţi, dacă tot vorbim de generaţii, de vârste
literare, dialogul dintre cultura generaţiilor care co-există
în acest moment?
– Mai este o cale sigură spre eşec: autoorbirea tinereţii. Vi-i amintiţi pe tinerii fesenişti strigând pe străzi
„Boşorogii fără dinţi vor s-ajungă preşedinţi!”, cu trimitere la Raţiu şi Coposu? Asta în politichie. În literatură
nu-i la fel? S-a creat un conflict acut între generaţii, un
gap neprofitabil: liceenii versus bătrânii profesori, debutanţii fuduli contra „godzilelor” din istoriile literare (oare
n-ai voie să-ţi exprimi opinia dacă ai sau ai trecut de
70 de ani?), maimodernii contra modernilor, „raşi” ca
defazaţi şi ca închistaţi. S-a afirmat că predecesorii sunt
contaminanţi. Oare bătrâneţea se ia ca o boală? De ce
nu s-ar lua, zic eu, înţelepciunea, erudiţia, experienţa?
Optzeciştii erau uniţi, debutau nu pe blog, ci în bloc.
Blocul Nedelciu-Iaru-Madi Marin-Stratan-Danilov, dar şi
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ei au fost atinşi de dihonie. Muşina a ţinut să demisioneze din generaţia ai cărei lideri erau Gh. Crăciun,
I.B. Lefter, Călin Vlasie. Şi nu erau încrâncenaţi, preluau
ludic tradiţia, ironizau inteligent canonul vechi… Douămiiştii se manifestă ca scandalagii; nu sunt spadasini,
ci sfadasini. Iar îndemnul lor basic e să întoarcă spatele
la tot ce s-a scris înaintea lor, necomplexaţi de marii înaintaşi. Sancta simplicitas! I-aş sfătui pe închipuiţii ăştia,
cu egoul dând pe dinafară, ca măcar în octombrie să-l
re-viziteze pe V. Voiculescu. La cei trei B, Bacovia,
Blaga, Barbu, e mai greu să ajungi dacă mizezi doar pe
„Spiritul timpului”, aşa cum scrie Simona-Graţia Dima,
adică pe incultură („Bucovina literară”,5-6, mai-iunie,
2016).
– Simţul valorii în artă e ca busola pe mare…! Fără
simţul valorii te izbeşti de zidul bibliotecii şi dispari în mii
de bucăţi. Dacă ai simţul valorii celorlalţi, poţi dezvolta
în tine simţul unei corecte auto-evaluări, care implică
deopotrivă simţul penibilului. De asta, de multe ori nu
mă laud cu cărţile pe care le-am scris, mă laud cu cele
pe care le-am citit. Dacă descoperi la timp cărţile mari,
determinante pentru o evoluţie intelectuală, artistică,
atunci simţi pământ tare sub picioare, poţi evolua. Mă
amuză scriitorii, tineri sau bătrâni, care vor să fie nişte
oracole literare care scuipă versuri, proză, sentinţe literare ca şi cum acestea ar fi nişte emanaţii ale unui spirit
al adâncurilor care se mulţumeşte să fie doar inspirat
şi… (scuzaţi!) analfabet. Ăştia sunt nişte găşcari perfecţi, simpatici în felul lor.
– Da, aşa e. A fi împotriva a tot ce s-a scris înaintea
ta, a-ţi tăia rădăcinile e alt drum înfundat. Fără feedback nimica nu-i. Şi-i riscant (ba ratant!) să-ţi forţezi
destinul în felul ăsta. Marii exilaţi şi l-au păstrat. S-au
dez-rădăcinat Enescu, Brâncuşi, Eliade, Vintilă
Horia…? Şi câte căi de ratare am putea aduce în discuţie! Ignoranţa e altă cale. O definiţie a ei? Să nu ştii
că nu ştii. Nu spui chiar mata, Adrian Alui Gheorghe, că

„fără carte n-avem normalitate”? Sau că „suntem ceea
ce citim”? Şi e vorba de ştiinţa de carte, pe care poetul
anonim o preţuia atâta dacă îşi cânta astfel iubita:
„c-aşa merge de frumos / de parcă scrie pe jos”.
– Analfabetismul funcţional, incultura, superficialitatea informaţiei sunt, totuşi, constante ale lumii noastre,
indiferent de ţară, indiferent de continent. Statisticile
sunt edificatoare. În România, de exemplu, doar
8-9 procente din populaţie se înscriu în rândul celor
care citesc o carte pe lună. Nici în lume nu e mai bine,
deşi în alte ţări procentele sunt mai rezonabile. Televizorul şi televizioniştii vând orice, internetul propagă continuu material, marfă proastă, subcultură, pornografie,
toată omenirea pare a fi expusă la o „cameră ascunsă”,
fiecare râde de prostia celuilalt.
– Am luat cunoştinţă, de pe un blog, că 10% dintre
americani cred că Ioana d’Arc a fost nevasta lui Noe;
abia 41% au auzit de Iov. Jumătate dintre repondenţi
nu ştiu care-s cele patru evanghelii. Ce statistică năucitoare! Aşadar incultura deschide calea largă spre ratare. Nu suntem numai în criză editorială (mulţi dintre
posesorii de „case editoriale” sunt de-a dreptul iresponsabili: tipăresc fără să citească; le dai banu’, ai romanu’,
chit că viaţa ţi-i de roman ori ba). Dar nu sunt şi critici
de întâmpinare care scriu cronici fără să citească despre ce scriu? Se mai plâng de criză de autoritate! Şi ce
a mai supărat acad. Ioan-Aurel Pop când a taxat lipsa
de cultură generală a „generaţiei Facebook”, care crede
că lectura e o îndeletnicire depăşită faţă de jocul pe calculator! Eu am numit-o generaţia Pro: pro violenţă, pro
instinct, pro superficialitate (dar şi violenţa autodistrugerii).
Da, am obsesia răului televizual. Teleastul Andrei
Gheorghe intra la ProFM: „there is no country for old
man”. A venit şi rândul lui, „cutia cu bătrâni” (sintagma
lui Andrei Oişteanu) îi era pregătită. La televizor, unde
se râde la maximum de, dar şi din orice, bătrânii ocupă
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primul loc. Lor li se pregătesc farse idioate, păcăleli stupide, marca Dan Negru. Mă întreb dacă ştie şeful declarat al emisiunilor de divertisment că maimuţele râd
şi ele. Poate i-o spune veterinarul Kelemen Hunor, fost
ministru al Culturii...?!
Oare vrem să devenim o literatură de amatori, de diletanţi, de înlocuitori, dacă sprijinim, cu program, ignoranţa? Avem: vedete ignorante, tocşoişti ignoranţi,
analişti ignoranţi, prozatori mai ignoranţi decât cititorii
lor ignoranţi. Iată ce scrie un reactiv, Al. Vakulovski, al
cărui model e Andrei Gheorghe (în emisiune, „AG le închide telefonul şi-i roagă să-l pupe-n cur”).
Pentru prozatorul basarabean, „înjurătura dă un
sens vieţii”: „ei sug pula şi se exprimă frumos, ei mănâncă căcat şi zic: mi-am luat o porţie copioasă de desert, ei îşi ţin mama de mână când vecinii o fut şi spun
poezii de Eminescu şi Vieru” (Letopizdeţ, p. 188); aceiaşi ei [intelectualii, nota mea, Magda Ursache] sunt „cei
mai proşti”. „Ei fug de plictiseală prin plictiseală. Ei se
fut în cur spunându-şi poezii, îşi dau muie unul altuia
discutând despre Platon” (p. 215). Şi, concluziv: „Iar pe
mine mă doare-n pulă de astfel de căcaturi. Mă piş pe
cultura generală” (Letopizdeţ).
Îmi cer scuze în locul autorului. Dar cititorul cum să
afle unde s-a ajuns, fără să citezi scatologiile de ultimă
modă literară?
– Riscul nu e al ratării individuale, riscăm, acum, să
asistăm la ratarea unei întregi literaturi. Şi aici căile sunt
nenumărate. Proasta „tematizare” a literaturii, la un moment dat, o împinge la marginea interesului public. Dar
mai sunt şi alte căi de ratare, incoerenţele istoriei prezente nasc tot felul de anomalii...
– Cacolalicul (Martin Walser o numea: „Cultura
E-O”, ejaculare-orgasm), cultivarea dispreţului pentru
cuvântul curat reprezintă căi de ratare, în opinia mea.
Am prevăzut: ce e val ca valul trece şi n-am greşit. A
mai scris ceva Ioana Bradea după Băgău? Că nu ştiu.
Băiuţeii şi baeticele au debutat cu managerizare maximă la televizor. Prostim televizorul cu poporul (asta
cere, asta-i dăm populaţiei!), prostim literatura cu cititorul ignorant, amator de pornografie. Dă-te sexi ca Mihaela Rădulescu şi ajungi pe raftul… filosofilor. Dă-te
sexolog şi eşti pus în vitrina librăriei Humanitas, cu tot
cu CD. N-a apărut Ţînţăreanu, pe un canal TV, să ne
anunţe că a avut, în spital, o erecţie la duş?
Popa Tabără era extaziat de o scenă de roman unde
se viola curcanul. Şi ce fudulă era o debutantă care istorisise cum se face sex cu un câine! Era cât pe ce să
dau telefon la Protecţia animalelor!
O să-mi spuneţi că Dan C. Mihăilescu, cel care
„aduce cartea” de-a surda la ProTV (a pledat decent,
reţinut contra literaturii subfustate, dar a făcut-o!), a
ieşit din scenă, în timp ce Tabără, care a pledat net pentru scato, poate fi văzut pe TVR 1. Impresie greşită. Ficţiuni pe bază de „futuţiuni” (spre a le spune ca Luca
Piţu) nu-s greu de scris. Prozatoarelor liniei fierbinţi li
s-a părut că sunt mai interesante, mai libere, mai emancipate, mai post-postmoderne, dacă scriu măcar o dată
pe pagină fucking mother, dacă pun pe copertă cuvânSAECULUM 3-4/2018
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tul acela cu p în cap? Or, mai greu e să nu fii grosier.
Mai toţi deţin meşteşugul de-a fi vulgari. Ratare? Greu
cuvânt! Orgoliul de debutant promiţător e… orbitor. Te
face să te crezi lebădă când tu eşti o biată raţă. Dar…
numai raţa nu ratează (spusa lui Nae Ionescu).
N-aş vrea să închei fără a vorbi despre o altfel de
„ratare”. Cuvântul l-am ghilimetat anume. Ia să recapitulăm cazul Goma: a fost deţinut politic, a avut Domiciliu
Obligatoriu în Bărăgan, l-au exclus din USR, nu a fost
salariat şi nu are pensie din România, nu are premii.
Dar e nobeliabil. România putea avea Nobelul prin
opera lui. E ratare asta sau nu? Opera (curriculum operis) trebuie construită o viaţă. O viaţă creativă, dacă ţi-o
dă Dumnezeu. Şi lui Paul Goma i-a dat-o. Pân’ la urma
urmelor, deşi cam sună a Radio Erevan, cel mai sigur
mijloc de ratare este ce şi cum scrii.

(Din volumul de dialoguri „Supravieţuiri în Post Moralia”,
în pregătire la Editura Eikon)

Ilie Boca - Diptic
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Liviu Ioan Stoiciu

LA 23 DE ANI, VARA, „MANIPULANT”
PE UN ȘANTIER
DIN BUCUREȘTI, NICI O LUNĂ

18

coperit zilele trecute, în „arhiva” mea, 11 pagini de jurnal
rupte dintr-un caiet studențesc, scrise de mână la 23 de
ani, anul celor șapte tentative de sinucidere ale mele.
„Iulie 1973, București” e trecut la începutul lor cu creion
carioca roșu. Le-am citit curios, e de necrezut pentru
mine, ele cuprind perioada când am lucrat pe un șantier
– perioadă necuprinsă în cartea mea de muncă,
renunțând la a mai lua acte de acolo (perioadă care n-a
intrat, firește, nici la… calcularea pensiei; nici n-ar fi
contat, fiind vorba de… nici o lună lucrată pe șantier la
București; firește, nu mai țin minte absolut nimic de
acea perioadă, nici măcar unde anume exact era
șantierul în București, în Drumul Taberei, în ce condiții,
și nici ce anume făceam eu pe șantier, „ca necalificat”;
legând evenimentele între ele, e clar că trebuia să
supraviețuiesc, să am un minim salariu, acolo, mă întorsesem de o lună și ceva la București de la Mina
Dâlja-Petroșani, din subteran, unde am avut un accident la o mână; la Mina Dâlja am fost angajat din
27 martie 1973 până în 19 mai 1973). Perioada mea de
boemă (de șapte ani, din toamna anului 1967 în primăvara anului 1975, când m-am căsătorit la Focșani și mi
s-a născut un copil) era în plin avânt, mă răzbunam pe
mine însumi, obsesia ratării implacabile era atotprezentă… Public, deci, paginile din acest jurnal trist din
iulie 1973, insolit, fără speranță. Mi se vindecase mâna
accidentată la mină? Boema era asezonată cu băutură,
femei, tutun (după căsătorie, din 1976, le voi abandona
pe toate). Interesant, în jurnal redau și observații de pe
stradă, cu tentă prozastică (adevărate inserții estetice).
Aveam 23 de ani, conduceam un cenaclu studențesc la
o casă de cultură, alături de prozatorul Corneliu
Omescu, frecventam alte cenacluri din București. Eram
plin de datorii, scriam versuri fără să-mi fi găsit un drum
al meu, n-aveam iluzii…
PRO

Îmi tot propun să fac ordine, cât de cât, în „arhiva”
mea (manuscrise de sertar – de la versuri și proză la
jurnale sau consemnări eseistice și publicistică, texte
cenzurate și scrisori, de exemplu) și nu reușesc, n-am
răbdare, nu mă mai prea interesează. Încerc să mă desprind de cel care am fost și de lumea literară. Am
anunțat că din acest an n-am de gând să mai public
vreo carte și asta agravează sentimentele de inutilitate
și zădărnicie în tot ce fac. Nu mai sunt motivat dinlăuntru să continui.
Și totuși, în 2018 am păstrat colaborările sentimentale, cerute de prieteni la revistele lor literare, „pe gratis”
(la care am rubrici – la lunarele Argeș din Pitești și Expres cultural din Iași, apoi la Scriptor din Iași, Bucovina
literară din Suceava, care apar la două luni, apoi la Pro
Saeculum din Focșani, Conta din Piatra Neamț și Cartelul metaforelor din Buzău, trimestriale, sau la semestrialele Ardealul literar din Deva, Salonul literar din
Odobești, sau Contraatac din Adjud). Primesc drepturi
de autor numai de la revista lunară a Uniunii Scriitorilor,
Viața Românească. Răspund, totodată, la interviuri sau
anchete la reviste literare, la solicitări de a colabora conjunctural cu poezie (sau proză, mai rar). De anul viitor
voi face tot posibilul să răresc și aceste colaborări. Mă
voi izola, încercând să găsesc o altă cale să mă regăsesc „în particular”. Am anii mei de viață, de aici înainte,
numărați pe degetele unei mâini, ce rost are să mă mai
omor cu firea pe fronturile literare? E vremea eliberării.
Nu mai am memorie, dacă n-aș avea jurnal (în anii
primei tinereți, scris la întâmplare, când și când), nu
mi-aș mai aminti de nimic. Am descoperit întâmplător
(cum întâmplător am descoperit plicul cu poeme ratate,
care avea să definitiveze volumul de jurnal-poem /
poem-jurnal „Ajuns din urmă”, apărut anul trecut la Editura Junimea; după ce a fost publicat cu titlul „Jurnalul
poemelor” în revista Pro Saeculum), cum spun, am des-
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Luni, 2 iulie 1973, București, Calea Giulești 44,
Scara B, Apartament 54, sector 7, telefon 178924, familia Dumitru, gazdă din 6 iunie 1973. Din 23 iunie
1973, angajat manipulant la ICM 5, Șantier 3, Micro 4 C
(ing. Tarța și Ene, mai-marele pe nume Petrescu), Blocurile 47-52 M, telefon 310957. La baraca din fier și PFL
(placă fibro-lemnoasă) de la ora 7.30 (cu tramvai 2, 11,
mașina 105 și troleibuz 84) până la 8.30. Apoi două ore
pierdute la sediul Șantierului 3 pentru cantină pe credit
(bonuri pentru prânz, exceptând duminicile, și pentru
seară, exceptând sâmbetele și duminicile – 91 de lei)
începând din 3 iulie până la 14 iulie, și două tichete ITB
mașină – 20 lei. Colega manipulantă îmi împrumută
25 de lei. De la ora 12.45 vizionez „Jandarmul la plimbare”, poveste veche prin zâmbrele lui Louis de Funès,
la Cinema București. Nu mă reîntorc la serviciu. Acasă
la gazdă, spăl, cos, frunzăresc ziare și dorm. Au reînceput crizele gastrice pentru fiecare zi. Un glas de femeie, fără să-și spună numele, mă caută la telefon, nici
ieri, nici azi nu m-a găsit acasă. După ce o revăd întâmplător pe o prietenă a Fecioarei de la Intercontinental, îi
telefonez, Viorica o cheamă; ciudat, câte fetișcane și
femei am cunoscut cu prenumele Viorica! După ora 19,
la Cenaclul „Tudor Arghezi” și apoi la Cenaclul „G. Bacovia”. La „G. Bacovia” aceiași oameni, aceleași obiceiuri. Vasile Andronache, Ștefan Popescu, G. Păun,
Gabriel G. Bacovia, Valeriu Străinu, O. Berindei,
M. Cosma (beat, beat), N. Jinga (neobișnuit, schimbat
în rău, poate bolnav), G. Buliga. Au citit Anci Dan (o fată
invalidă) și G. Coboroșanu… Dimineață am pus scrisori
pentru Adjud și Buzău. E un mare pustiu în mine, sunt
trist-trist. Vreau să o uit pe Ana (Nota LIS-2018. E vorba
de Ana Haș, poetă, membru a cenaclului studențesc pe
care îl conduceam, studentă la „filologie”, libertină. A
abandonat scrisul, a fost traducătoare toată viața în turism sau la notariate. Am fost la un pas de căsătorie în
1972, ne-a ferit Dumnezeu). „Nu mai are mama mână,
gata”… Cei ce dezgroapă morții în cimitire — gropari,
arheologi, istorici? Acolo unde e aglomerație la ușa din
spate a mașinii de transport în comun și unde lipsește
bara de susținere, oamenii întind mâna orbește, în gol,
să se prindă de o bară imaginară, din instinct, întind
mâna precum cerșetorii? Cui sunt vândut: Puiu Alexandrescu, 25 lei; Ana Vlădulescu, 625; Titi Gorgos, 100;
Corneliu Omescu, 50; Octavian Poștoacă, 25. Plus
Kirea Stoica, 50 lei și gazdei actuale, 250 lei. (Nota LIS2018. Mă întreb azi dacă m-am achitat de datorii atunci,
sper să o fi făcut. Habar nu am cine e Ana Vlădulescu
și de ce aveam o datorie așa mare la ea. Prozatorul
boem Corneliu Omescu a murit demult, la fel fratele tatălui meu, Kirea Stoica. Nu știu nimic de Puiu Alexandrescu și Titi Gorgos, au fost cenacliști la Casa de
cultură condusă de Octavian Poștoacă?) Total, deocamdată, 1.150 lei datorie. Și eu mor de foame, mare
fraier. Și pentru despăgubirea Anei? N-o pun la socoteală, ea ar trebui să mă despăgubească pe mine. Dacă
aș reuși să mor instantaneu. Mi-e rușine cu mine… Idilă
între o femeie slută, murdară, așezată pe caldarâm alăSAECULUM 3-4/2018
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turi de un bețiv lângă ușa bufetului, femeia e desculță,
lângă călcâiul piciorului stâng zace strivită o floare albă.
Puroi? În plină azi, acolo unde trecătorii sunt numeroși,
un ceferist beat se urinează pe peretele din față al unui
magazin de solduri. În Cișmigiu, cald, soare, mulți bătrâni pe marginile aleilor așezați în scaune cu număr de
inventar, femeile se cântăresc pe aparatele de la intrarea în parc.

Marți, 3 iulie 1973. Pe adresa Anei Haș, scrisoare
de la poetul Victor Pencu (trimisă de la Vatra Dornei):
„Mi-au găsit reumatism la inimă… mi-au spus să-mi
caut o altă slujbă… piciorul mi se umflă și se dezumflă,
străin sunt, liceul nu l-am terminat, capul mă doare îngrozitor în fiecare zi, la ce mai sunt bun? Bani nu mai
am… gazda m-a dat afară… pantofii mi s-au rupt, pantalonii de asemenea”. (Nota LIS-2018. Victor Pencu era
și el membru al cenaclului „3,14”, inițial denumit „Grupul
celor șapte”, apoi „Grupul literar 13”. După căsătorie s-a
retras din București la casa părintească de la GâșteștiButurugeni, județul Giurgiu; e și azi dascăl în biserică.
A publicat două cărți de poezie.) Poezie lui Victor
Pencu. La serviciu, la șantierul meu din Drumul Taberei
de la ora 8 la ora 11. Cantina șantierului e sub orice critică, nu știu ce-o să mă fac mai departe cu gastrita mea
hiperacidă, la prânz varză, seara tocană. Telefoane la
România liberă, la Uniunea Ziariștilor, la AȘS „Ștefan
Gheorghiu” și la C.C. presă. La Buftea, la studioul cinematografic nu s-au deblocat încă posturile vacante.
(Nota LIS-2018. Voiam să mă angajez la România liberă, s-a ales praful, trebuia să fiu membru PCR, n-am
fost niciodată, degeaba am cerut să fiu eu o excepție;
la studiourile cinematografice Buftea visam să ajung fiindcă dădusem examen la regie la IATC, n-am ajuns nicăieri, n-aveam „pile” nici în lumea artistică; eram un
provincial.) De la ora 13, acasă, corectură pe manuscrisele Anei Haș, multe nu sunt în regulă în poezia ei,
cum nu sunt nici în poezia mea. Telefon de la
Constanța, de la răsfățata Laura, îmi citește poezie –
Laura, cunoștință întâmplătoare. Fără bani în buzunar,
iar. Târziu, la cenaclul de la casa de cultură a lui Corneliu Omescu și Octavian Poștoacă, lecturi Catrinel
Puiu, Mihail Grămescu, Ștefan Humăilă cu tovarășa lui
de pat (citește două proze), Puiu Alexandrescu și doi
tovarăși noi: o fetișcană cu ochelari și un tânăr trecut,
nu le rețin numele. Sosirea invitatului Petru Popescu –
frumușel fizic, e grandoman, se crede un scriitor genial,
îmi lasă o impresie penibilă. O întreagă ședință de cenaclu pierdută în discuții fără importanță. Ștefan Humăilă îmi împrumută 3 lei, Corneliu Omescu îmi dă să
mănânc. Prea multe gânduri de ducă am avut azi, gânduri negre, iar mă bântuie spectrul sinuciderii. N-am
nicio idee încotro aș mai putea să o iau, să mă salvez.
Întrevedere cu mama Anei Haș, oficioasă. Am cumpărat
revista Vatra din iunie 1973, nimic, nimic. În revista Ateneu 6/1973, la Poșta redacției poezie cu Ovidiu Genaru.
Jalnic, i se refuză publicarea cu versuri lui Victor PencuGâștești… Am cusut și spălat. În Cupa României la fotbal, Chimia Râmnicu-Vâlcea – Constructorul Galați la
a doua finală, 3-0, transmisie radiofonică.

(va urma)
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Mircea Popa

UN DEPLORABIL CONTESTATAR
AL LUI MIHAI VITEAZUL
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prima aserțiune falsă a acestui istoric de doi bani, deoarece atunci când și-a strâns creditorii la palat și i-a lichidat, spre a nu mai sta pe spinarea sa și a poporului
său, domnul muntean numai la Liga Sfântă nu s-a gândit, ci doar la soluția simplă și clară, la care au apelat și
alți domnitori de-ai noștri asediați de creditori în momente dificile ca acestea. Și ca să diminueze și mai mult
strategia politică a domnului nostru, îl transformă pur și
simplu într-un fel de contemporan datornic la bancă,
operație analogă prin care bagatelizează lucrurile. Deci,
să-l ascultăm pe noul Roller: „Care este prima acțiune
antiotomană a lui Mihai Viteazul? Uciderea creditorilor
otomani în noiembrie 1594, prezentată ca mare faptă
de vitejie în cărțile de istorie sau în filmele lui Mihai Viteazul / corect ar fi cu/ Oare ce s-ar întâmpla azi dacă
un cetățean care are un credit la o bancă l-ar ucide pe
bancherul care l-a creditat?” Și după ce pune această
întrebare cheie, tot el dă răspunsul năucitor: „Probabil
că în ochii multor creditori ar deveni un erou din cauza
antipatiei față de bancheri și a poverii financiare a oricărui credit. Dar, până la urmă, uciderea creditorilor otomani de către Mihai Viteazul este o faptă de vitejie?”
Insinuarea grotescă nu face decât să golească de
conținutul patriotic și național, moral înainte de toate,
această acțiune a lui Mihai și să-l trimită și pe el în sfera
semantică a cuvântului crimă, pe care am receptat-o
deja în cazul lui Avram Iancu. Deci a omorî niște asupritori străini, hămesiți și puși pe căpătuială, nu reprezintă nimic pentru justițiarul nostru de paradă, cel mult
un fel de crimă!
Dar să mergem mai departe să citim aserțiunile
idioate ale homunculului bălgrădean, care își permite
cu aerul său seniorial de grof de periferie să ia în derâdere pe marele voievod, contestându-i calitatea de unificator de țară. Pentru a-și instrumenta demersul, ce
credeți că întreprinde?! Îl compară pur și simplu cu oscilantul Sigismund Bathory, care, pasămite, ar fi realizat
înaintea lui Mihai unificarea celor trei țări române. Și
anume cum? Nici măcar prin luptă, ci venită ca un fel
PRO

Boala de care suferă Lucian Boia, Patapievici, Sabin
Gherman et ejusdem farinae se pare că e contagioasă,
se prinde ca râia de om și se transmite instantaneu. De
curând și-a anunțat prezența de a fi legitimat în acest
lot al clevetitorilor și interpreților după ureche ai istoriei
naționale și un homuncul de tristă amintire încuibat, ca
viermele în hrean, tocmai în Muzeul Marii Uniri de la
Alba Iulia. Aici, nici mai mult nici mai puțin, s-a crezut
îndreptățit să-i atribuie lui Avram Iancu calitatea de criminal monstruos, doar pentru că a făcut din Munții Apuseni o zonă inaccesibilă pentru condotierii zilei,
transformând-o într-o adevărată „țară românească”, organizată după sistemul vechilor romani, și liberă de
orice tutelă străină. Penibilul său articol, apărut în „Historia” nr. 113/2011, a primit atunci replica unuia din cei
mai buni istorici transilvăneni, Ioan Bolovan, fiind pus la
respect cu eleganță și obiectivitate, ca despre un delicvent al interpretărilor deșucheate, demonstrând atât
„lipsa de onestitate /cât/ și deontologie profesională,
/dar/ și grave lacune istorice și istoriografice”. Individul
cu pricina pe numele lui Marius Diaconescu (poate că
în realitate Deak!) a ținut cu orice dinadins, după, probabil, lectura asiduă a unor manuale școlare venite de
la Budapesta să ne întineze bucuria serbărilor. Abordând cu aceeași nonșalanță, superficialitate și strepezeală interpretativă unul dintre subiectele mari și
respectate ale istoriei, el e obligat să întâmpine privirea
mustrătoare a voivodului muntean, aflat pe soclul alăturat clădirii în care se află Muzeul Unirii. Acest cititor
în stele al medievisticii noastre s-a simțit dator să mai
reteze câte ceva din faima devenită de acum proverbială a marelui domn, reducându-l la postura de simplu
condotier ajuns la mare strâmtoare financiară („Historia”, nr. 21/2017). Spre a ieși din această situație incomodă, de „incapacitate de plată”, cum se exprimă
autorul, s-ar fi aruncat în brațele Ligii Sfinte antiotomane, cu disperarea celui care știe că n-are altă soluție
la îndemână, încât „nu Mihai a creat războiul cu turcii,
ci războiul Ligii Sfinte l-a creat pe Mihai Viteazul”. E
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de plocon din cer, prin consemnarea înscrisă în tratatul
din mai-iunie încheiat la Alba Iulia de către niște trimiși
ai lui Mihai. A te referi la această situație dramatică de
care a profitat la ananghie principele Bathory înseamnă
să nu ai noțiunea elementară a termenului de unire,
când se întreabă cu emfază, convins fiind că un petec
de hârtie pe care domnul nostru nici nu l-a văzut poate
înlocui o campanie bine gândită și organizată de restabilirea a vechii Dacii? Și ca să ne dăm seama de optica
șchiopătândă a preopinentului nostru să-i urmărim logica nebuloasă. În situația dificilă din 1595, când cei doi
domni ai principatelor, Răzvan din Moldova pus de Bathory și Mihai din Muntenia, care doar apelează la ajutorul său, prin soli mai mult sau mai puțin obedienți,
acest Bathory devine în ochii istoricului nostru unificator
de țară, iar cei doi domni din scaunele de atunci simpli
„subordonați”, e un pas cam în afara logicii istorice. Mai
mult iată fraza cheie, pe care o emite homunculul nostru
cu nonșalanța unui arbitru internațional de justiție diplomatică: „Ce altă dovadă mai clară avem nevoie / exprimare siluită!/ să recunoaștem că pentru câteva luni, în
1895, Sigismund Bathory a fost principe peste trei principate: Transilvania, Țara Românească și Moldova?
Deci cine a făcut prima unire a tuturor românilor? Mihai
Viteazul sau Sigismund Bathory?” O asemenea măgărie istorică nu mi-a fost dat să aud nici din gura unui elev
de clasa a V-a, darmite din gura unui pretins
conferențiar universitar, care se străduie la fiecare pas
să diminueze importanța și grandoarea faptelor unui
mare făuritor de țară. Cum să fie acțiunile de birou ale
lui Sigismund Bathory comparabile cu ale lui Mihai,
scrise cu sânge pe câmpul de luptă? Și chiar dacă ar fi
cucerit efectiv cele două țări românești cu armele, tot
acțiune de ocupație s-ar fi chemat și nu unire. Oare nu
știe acest M.D. faptul că înțelesul cuvântului unire presupune o semantică aparte, provenită din aducerea sub
același sceptru a unor trăitori ai aceleași nații, și nu de
nații diferite. Putea Bathory să se intituleze în fel și chip,
el rămânea pentru românii din Țara Românească și
Moldova un străin și un ocupant dizgrațios și nedorit, pe
când Mihai era de același sânge cu neamurile și ramurile vechii Dacii, pe care le-a unit într-un singur teritoriu
comun, cu limbă și obiceiuri comune, și din această pricină el a fost și trebuie socotit în continuare un unificator
de țară. Iar așa-zisa ipotetica titulatură convențională a
lui Bathory, putea fi ea cât de pompoasă putea fi, el tot
străin ar fi rămas pentru neamul românesc, care nici nu
l-ar fi recunoscut vreodată decât cu atributul de șleahtic
al clasei sale așa cum a fost în realitate, dar despre care
acest Deak de Alba Iulia ar fi putut scrie cu îndreptățire
că a fost un adevărat criminal, deoarece și-a început
domnia de principe omorând cu sânge rece la Cluj pe
toți presupușii săi pretendenți. Dar măruntul pigmeu
M.D. merge cu îndrăzneala până acolo, încât ajunge
să-l compare pe acest străin de neam Bathory cu Ferdinand Întregitorul, uitând că în timp ce Bathory provenea dintr-un neam de indivizi asupritori, neales de
nimeni pentru a-i reprezentat pe români, Ferdinand a
întruchipat la 1918 năzuințele tuturor românilor, iar alteritatea s-a confundat cu eligibilitatea. Așa că întrebarea caraghioasă a istoricului, cum că: „Atunci de ce
românii contestă realitatea istorică a primei uniri a TranSAECULUM 3-4/2018
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silvaniei /aici autorul pune o virgulă care nu trebuia/ cu
Țara Românească și Moldova în 1595 sub Sigismund
Bathory?” cade ca un pietroi în gol. Dar noi vom răspunde scurt: pentru că n-a existat așa ceva, decât în
capul pătrat al detractorului M.B.
Nu au fost îndeajuns aberațiile afirmate până acum,
căci M.D. mai vine cu una: „Națiunea medievală românească este o ficțiune istorică. La fel ca unitatea medievală românească. „E drept că în Transilvania jugul străin
a fost atât de apăsător încât a împiedecat orice exprimare liberă a națiunii, dar circulația cărții, unitatea religioasă, posesiunile domnitorilor de peste Carpați în
Ardeal (Vadul și Feleacul, Ciceul, Făgărașul, Sâmbăta
lui Brâncoveanu) au suplinit aceste manifestări in extenso, pe care învățații Școlii Ardelene le-au coagulat,
ridicându-le, prin Supplex, la rang de program. Ignorantul nostru istoric nu vrea să țină cont de toate acestea îi
dă înainte cu orice argumente șchioape și rizibile, precum filmele cosmetizate și sau „agitațiile izolate, spre a
conchide tranșant, că: „în 1600 /nu/ exista o conștiință
națională românească, un sentiment de unitate românească sau o națiune românească”. Și aici răspunsul
nostru este la fel de direct și clar: rolul istoric al lui Mihai
a fost tocmai acela de a fi întemeiat această conștiință
românească și de a o fi făcut atât de vizibil și de salutar
măreață, încât ea n-a mai putut fi ocolită de la 1600 încoace de nici un adevărat român. Cu excepția, evident,
a lui Marius Diaconescu, un hulitor a cărui prezență în
orașul și în Muzeul Unirii mă umple de scârbă și de revoltă, cum că în anul aniversar al centenarului Marii
Uniri se poate găsi un Moldovan Gergely contemporan,
care să spurce cu venin tot ceea ce este legat de spiritul înnoitor și întemeietor al marelui Mihai, anulând cu
o penibilă sofistică de mahalale însăși postumitatea de
înalte primeniri vizionare a acestui voivod martir, lichidat
tocmai pentru că visul său românesc de mărire depășea
înțelegerea secolului.

Ilie Boca – Panou 5
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POLITICIANISM LA ANIVERSAREA
MARII UNIRI
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sărbătorim 75 de ani de la Marea Unire fără reprezentanţii acelora care au inaugurat procesul Unirii din 1918.
Se va spune că este un pas periculos, care va da naştere la suspiciuni şi proteste. Dar Istoria nu trebuie doar
aşteptată să se desfăşoare; ea trebuie făurită. Iniţiativa,
curajul sunt absolut necesare dacă vrem ca idealurile
juste pe care le vizăm să se realizeze. Şi, în ceea ce
priveşte Parlamentul, care este prima instituţie a Ţării,
iniţiativa şi curajul sunt obligatorii. În condiţiile dramatice
ale anului 1918, sub asaltul bolşevicilor, şi când România liberă avea o situaţie politică, militară şi economică
dezastruoasă, Sfatul Ţării de la Chişinău a avut curajul
şi demnitatea de a proclama Unirea. Acesta este şi un
răspuns dat acelora care afirmă că trebuia să aşteptăm
o redresare economică a României pentru ca basarabenii să fie mai uşor atraşi. În 1917-1918 nu mirajul
prosperităţii materiale i-a adus pe românii de peste Prut
la Patria-mamă, ci adâncu1 sentiment al unităţii naţionale. Este indiscutabil că împreună vom putea depăşi
mai uşor greutăţile ce stau deopotrivă în faţa celor două
state româneşti. Generaţia românească de la sfârşitul
secolului al XX-lea este datoare faţă de întreaga Istorie
a Neamului ei să nu piardă momentul favorabil pentru
refacerea Statului unitar.” Îndemnul adresat parlamentarilor de la Bucureşti ca să „aibă curajul necesar pentru
ca 1 Decembrie 1993, de comun acord cu fraţii noştri
de peste Prut, să fie sărbătorit de aici înainte ca Ziua
Reunificării Statului Român” a fost întâmpinat – aşa
cum consemnează stenograma şedinţei – cu puternice
aplauze atât din băncile Majorităţii, cât şi din cele ale
Opoziţiei; aici cu excepţia reprezentanţilor UDMR. („Monitorul Oficial”, partea a II-a, an IV, nr .186 din 13 octombrie 1993, p. 2). Oliviu Gherman, care conducea
şedinţa, a pus la vot propunerile pe rând. Prima, privind
PRO

Pentru România, 1993 era deosebit: se împlineau
75 de ani de la Marea Unire. Pentru ca sărbătorirea, în
Parlament, să se refere la întregul proces al Unirii din
1918, la 28 septembrie am propus, în calitate de deputat, celor două birouri permanente ale celor două camere – Senat şi Camera Deputaţilor –, să invite la
manifestaţiile din 1 Decembrie întreg Parlamentul de la
Chişinău, Basarabia reprezentând prima provincie unită
cu Ţara la sfârşitul Primului Război Mondial. Totodată,
propuneam Parlamentului României să „analizeze posibilitatea ca, de comun acord cu Parlamentul Republicii
Moldova – cu încercarea de a nu leza interesele altora,
dar urmărind până la capăt realizarea dreptului nostru
– ca la 1 Decembrie 1993 să se refacă Statul naţional
deplin unitar român” („Monitorul Oficial”, partea a II-a,
an IV, nr. 172 din 29 septembrie 1993, şedinţa Camerei
Deputaţilor din 29 septembrie 1993, p. 2). Mai ales a
doua propunere a fost întâmpinată cu satisfacţie de majoritatea parlamentarilor; ziarele însă au prezentat-o zeflemisitor. Aceleaşi ziare care aplaudau orice gest al
reprezentanţilor Opoziţiei momentului (Convenţia Democrată Română) vizând apropierea de Basarabia,
chiar şi cel atât de ridicol al intrării într-o cuşcă, în Piaţa
Victoriei din Bucureşti, drept simbol al solidarizării cu
Ilie Ilaşcu, unionistul basarabean condamnat la moarte
în Transnistria.
Din cele două propuneri, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 12 octombrie 1993,
dedicată organizării sărbătoririi Zilei Naţionale, figura pe
ordinea de zi doar propunerea invitării Parlamentului de
la Chişinău. Cu toate acestea, având şi susţinerea Grupului Parlamentar al PUNR, le reiau pe amândouă: „În
1918, primii care s-au unit cu Ţara au fost basarabenii
– la 27 martie/9 aprilie. De aceea, nu este normal să
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Alba Iulia – vedere din epoca Unirii
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invitarea Parlamentului de la Chişinău la sărbătorirea
de la 1 Decembrie, a fost repede adoptată. Problema
unei a doua hotărâri, privind începerea tratativelor pentru Unirea celor două state româneşti, a fost amânată,
sub pretextul inexistenţei unui text de proiect, deşi
acesta putea fi făcut în cinci minute. Acţionând cu perfidie, oponenţii Unificării, conduşi cu abilitate de fostul
ministru comunist al tineretului, Dan Marţian, ajuns preşedinte al Camerei Deputaţilor – care executa fidel linia
dorită de alt fost ministru comunist, Ion Iliescu, ajuns
preşedinte al României, cel care semnase la Moscova,
împreună cu Gorbaciov, la 5 aprilie 1991, proiectul unui
Tratat între România şi muribunda URSS de menţinere
a graniţei de pe Prut – au reuşit să împiedice o hotărâre
de refacere a României Mari.
Politicianismul s-a manifestat cu intensitate în întreaga toamnă a lui 1993, în legătură cu sărbătorirea
Unirii din 1918. O aprigă dispută a avut loc, într-o şedinţă comună specială a Parlamentului, în jurul locului
de desfăşurare a întrunirii festive – Bucureşti sau Alba
Iulia. PUNR, PSM, PRM şi diverşi deputaţi din alte grupuri au susţinut Alba Iulia, ceilalţi, cu o notă de înverşunare din partea PSDR şi PNŢCD, doreau Bucureştii.
Teama de Alba Iulia, unde participanţii nu puteau fi strict
controlaţi, şi-a spus cuvântul. Mai mult, unele partide,
considerându-se mai îndreptăţite decât altele, cereau
ca reprezentanţii lor să vorbească primii, pentru că „sunt
implicate în istoria acestor evenimente”; cel mai vehement cerea acest „drept” partidul de buzunar al lui Sergiu Cunescu, ce se considera urmaş al unioniştilor
socialişti Flueraş şi Jumanca. Pretenţia lui Sergiu Cunescu, că moşteneşte şi duce mai departe ideile socialdemocrate româneşti de la începutul secolului XX, era
ridicolă. (I-am răspuns printr-un articol – Înaintaşi glorioşi şi puri – în revista „Parlamentul”.) Până la urmă,
ca loc al şedinţei festive a fost ales Bucureştii. („Monitorul Oficial”, partea a II-a, an IV, nr. 209 din 3 noiembrie
1993, şedinţa din 2 noiembrie, p. 6-1l.) În context, nu
s-a scăpat ocazia pentru a se cere insistent ca Mihai de
Hohenzollern să fie invitat de onoare. Exasperat de insistenţele monarhiştilor, cunoscutul filolog Ştefan Cazimir, deputat, le-a dat un răspuns spiritual: „Multe din
controversele care se ivesc între oameni decurg din înSAECULUM 3-4/2018

ţelegerea greşită a unor termeni. O asemenea controversă este şi aceea privind venirea regelui la Alba Iulia.
Este ea îndreptăţită sau nu? După opinia mea, această
prezenţă este legitimă şi necesară. Lucrul se poate demonstra cu uşurinţă printr-o sumară analiză etimologică. În limba latină, substantivul «rex» derivă din verbul
«rego, regere» – a îndrepta, a conduce, a cârmui. Din
aceeaşi familie avem în româneşte cuvinte ca «regim»,
«regiune» şi altele. Revenind la «rego, regere», potrivit
articolului 2 din Constituţie, «Suveranitatea naţională
aparţine Poporului Român, care o exercită prin organismele sale reprezentative şi prin referendum». Aşadar,
etimologic vorbind, regele României este Poporul
Român! (Aplauze din stânga sălii. Bravo!) Trăiască Regele! (Aplauze.)” („Monitorul Oficial, partea a II-a, an IV,
nr. 234 din 26 noiembrie 1993,p. 7-8.)
Sub pretextul neacceptării invitării lui Mihai de Hohenzollern la Alba Iulia, toată Opoziţia a lipsit de la întrunirea organizată la Cotroceni de preşedintele Ion
Iliescu cu scopul definitivării programului pentru 1 Decembrie. A doua zi, în Senat, Alexandru Paleologu a declarat tranşant: „Domnilor, noi nu luăm parte la
festivităţile de la Alba Iulia din cauza lipsei de idei, de
curtenie, de patriotism”. Prilejul a fost folosit şi de Biserica Greco-Catolică a Blajului, care, prin episcopul de
Gherla, Gheorghe Guţiu, a afirmat că ea a făcut actul
Unirii, şi, de aceea, ar trebui să aibă întâietate.
Aşadar, atmosfera era pregătită pentru incidentele
premeditate ce vor avea loc de Ziua Naţională.
Îndrăzneala de a-i contesta (pe 25 noiembrie) calitatea de principal urmaş al înfăptuitorilor Unirii i-a produs lui Sergiu Cunescu o adevărată explozie de mânie
la tribuna Camerei Deputaţilor. Roşu la faţă, fluturându-şi ameninţător părul (forma lui îi atrăsese porecla
„Cocoş”), a năvălit la tribună pentru a demasca „necuviinţa la adresa PSDR”, partid care a fost creat de Flueraş şi Jumanca; „Cei doi au fost asasinaţi în închisori
de oameni de talia celui care a vorbit mai devreme
[Petre Ţurlea], asasinaţi mişeleşte, un partid care are
continuitate legitimă…”; „închisori comuniste conduse
de oameni de teapa antevorbitorului”. Etc. Deranjat de
nereceptibilitatea evidentă a parlamentarilor la spusele
sale, Sergiu Cunescu fulgera: „Să vă fie ruşine… Este
neruşinare!...” În replică, protestam împotriva expresiilor
injurioase ale lui Sergiu Cunescu. Cel mai mult l-a deranjat întrebarea dacă, atât de mare cât se consideră,
lasă ceva în cultura acestei ţări. Răspunsul era pe măsura personajului: „Eu am realizat, domnule, adică am
realizat în această ţară mai mult decât volumele dumneavoastră… Cei care am vrut să ne păstrăm demnitatea nu am scris în această perioadă, ci am avut
realizări. Noi ne-am făcut profesiunea constructiv. Am
construit uzine, am construit maşini… (Râsete, gălăgie.)
Ce râdeţi? Râdeţi! Cei ce râd, pur şi simplu râd de inconştienţă. Da, domnilor! Noi a trebuit să lucrăm în
această ţară. Fiecare în profesiunea lui. Am construit
uzine, am construit utilaje… (Punctează bătând cu
palma în marginea tribunei.)” Va continua într-un vacarm general. („Monitorul Oficial”, partea a II-a, an IV,
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nr. 234 din 26 noiembrie 1993, p. 8.) Apoi, la fel de indignat, părăseşte sala urmat de deputaţii PSDR. Ies pe
culoar şi-l abordez: „Cărţile mele, despre care afirmaţi
că ar fi comuniste, au apărut după 1989.” Sergiu Cunescu: „Nu mă interesează; ne-aţi jignit; nu mai stau de
vorbă!” Petre Ţurlea: „Aţi spus că sunt istoric ceauşist.
V-aţi dus la bibliotecă să vedeţi ce am scris?” Sergiu
Cunescu: „Nu-mi trebuie!” Petre Ţurlea: „Cum faceţi,
atunci, aprecieri asupra unor cărţi pe care nu le cunoaşteţi?” Foarte furios (credeam că sare la bătaie), un alt
PSDR-ist, deputatul Ifrim – înalt, cu mustaţă, frunte teşită şi voce tunătoare, folosită deseori în sala de şedinţe
unde făcea „atmosferă” din bancă, neputând să meargă
la tribună, pentru că acolo era nevoie şi de idei.
26 noiembrie la Suceava, pentru aniversarea a
75 de ani de la Unirea Bucovinei. În trenul de noapte,
neîncălzit, erau mai mulţi parlamentari; cinci ore întârziere; Ion Raţiu se arată detaşat de realitatea friguroasă, învelit în cojocul pe care i-l dăruiseră nişte
maramureşeni. 29 noiembrie la Sfântu Gheorghe, chemat de prefectul Căşuneanu, pentru a face o expunere
istorică privind Unirea. Sala mare a Casei de Cultură
era arhiplină. (Orbán Arpád, preşedintele Consiliului Judeţean, îi spune prefectului că el nu stă lângă „naţionalistul Ţurlea”; „Lasă, măi, că nu-ţi face nimic!” – i-a
răspuns prefectul.) Văzând publicul entuziast, renunţ la
evocarea istorică, dezvoltând tema Covasna pământ românesc, ceea ce încălzeşte la maximum pe românii
aflaţi în sală. După mine, spectacolul Vetei Biriş ridică
lumea în picioare. Orbán Arpád pleacă demonstrativ. La
ieşire, Monumentul lui Mihai Viteazul din faţa Casei de
Cultură – cel sub care ungurii amplasaseră o bombă în
1983 – părea mai impunător, iar cei care asistaseră la
spectacol aveau faţa luminată. Ajung la Bucureşti la ora
5 dimineaţă; la 9 începea şedinţa solemnă din Dealul
Mitropoliei.
Dan Marţian nu a respectat propunerea mea de invitare a întregului Parlament de la Chişinău – propunere
care fusese transpusă într-o Hotărâre a celor două Camere; a invitat numai o delegaţie. Era condusă de Vasile Puşcaş, vicepreşedinte al Parlamentului
basarabean, un cunoscut antiunionist. De faţă şi primministrul Nicolae Văcăroiu; în schimb, Ion Iliescu, „preşedintele tuturor românilor”, nu a considerat eveniment
ul destul de important pentru a lua parte la el. Sau nu
voia să fie de faţă la o eventuală propunere de Unire,
în legătură cu care ar fi trebuit să adopte o poziţie. Prezida Oliviu Gherman, preşedinte al Senatului, având, ca
de obicei, o imagine somnolentă.
Prima dezamăgire a produs-o şeful Delegaţiei basarabene, Vasile Puşcaş, care a accentuat, pentru a înţelege toţi, că sărbătoarea este doar a României, căreia-i
transmitea salutări la 75 de ani de la Unire; că cele două
state existente azi de o parte şi de alta a Prutului trebuie
să se consolideze şi să încheie un tratat interstatal; în
final, menţiona chiar „idealurile şi aspiraţiile noastre
pentru consolidarea independenţei şi stabilităţii Republicii Moldova”. Niciun cuvânt despre Unirea Basarabiei
cu România în 1918 şi nici măcar o aluzie la posibila
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revenire la Patria-mamă. A fost un duş rece pentru majoritatea parlamentarilor români, care se aşteptaseră la
altceva. Însă nu toţi cei veniţi de la Chişinău gândeau
ca Vasile Puşcaş. Fără a fi cuprins în program, reuşeşte
să obţină dreptul la cuvânt, în nume propriu, din partea
Frontului Popular Creştin Democrat, Valentin Dolganiuc.
Aula s-a înviorat când acesta şi-a început discursul cu:
„Fraţi români, am venit la cea mai sfântă sărbătoare a
noastră…”. Iar când a spus că aduce la Bucureşti „acea
respiraţie şi credinţă românească din Basarabia şi Bucovina care, timp de aproape două secole nu a fost strivită nici de Ohrana ţaristă, nici de KGB-ul sovietic”, au
izbucnit aplauze puternice şi îndelungi. Finalul discursului – „Fracţiunea parlamentară a Frontului Popular Creştin Democrat vine la această mare sărbătoare a tuturor
românilor ferm convinsă că o naţiune ca a noastră nu
poate renunţa la idealurile ei de secole, că nu va înceta
să se zbată pentru readucerea acasă a teritoriilor înstrăinate” – a ridicat asistenţa în picioare şi, conform
stenogramei, au fost „Aplauze puternice, urale, ovaţii”;
„Toată sala scandează Basarabia! Domnii deputaţi s-au
ridicat în picioare şi scandează toţi în cor”; ceea ce-i îngăduie lui Valentin Dolganiuc să mai adauge o frază:
„Avem datoria sacră să fim la înălţimea anului 1918, a
acelei zile de 1 Decembrie, care este opera colectivă a
întregii Naţiuni şi care ne obligă să ne menţinem vatra
milenară în hotarele ei de totdeauna. Aşa să ne ajute
Dumnezeu!” Stenograma: „Urale, ovaţii în sală. Aplauze
puternice, îndelungi”.
Ceilalţi vorbitori, fără har, s-au căznit şi ei să încălzească Aula, dar n-au primit decât aplauze de complezenţă, cu excepţia lui Corneliu Vadim Tudor, Adrian
Păunescu şi Leonida Lari. Cu o răceală maximă a fost
primit
Markó Béla, din partea UDMR, care nu a spus niciun
cuvânt despre justeţea Unirii din 1918, în schimb a declarat că după Marea Unire ungurii nu au avut drepturi.
Iar Nicolae Cerveni, cu un politicianism detestabil, s-a
arătat foarte supărat de succesul. pe care-l avusese discursul lui Corneliu Vadim Tudor. La anunţul lui Oliviu
Gherman că s-au acceptat şi intervenţiile a doi,independenţi – Leonida Lari şi Petre Ţurlea – Opoziţia, la braţ
cu UDMR, a părăsit ostentativ Aula. Majoritatea rămasă
însă a suplinit lipsa de politeţe, de civilizaţie, a celor plecaţi, printr-o primire foarte călduroasă. („Monitorul Oficial” partea a II-a, an IV, nr. 237 din 1 Decembrie 1993,
p. 1-21.)
Pe culoarul Aulei, primesc mulţumiri de la parlamentarii basarabeni, pentru că iniţiasem invitarea lor. Seara,
peste Bucureşti vijelie cu zăpadă. Cele două trenuri
speciale pentru Alba Iulia pleacă din Gara Băneasa;
rămân destule locuri libere, unii demnitari fiind speriaţi,
probabil, de vreme. 30 de membri ai Organizaţiei de Tineret a Partidului România Mare şi 26 ai organizaţiei similare a PDSR încearcă să meargă şi ei la Alba Iulia cu
trenul parlamentarilor, dar Victor Boştinaru, de la
PD(FSN) nu e de acord, şi trage semnalul de alarmă,
ca un adevărat Domn Goe; tinerii sunt daţi jos! Astfel
începea, cu peripeţii, o deplasare la capătul căreia, în
PRO
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dimineaţa următoare, ne-am trezit într-un oraş Alba Iulia
plin de soare. Pentru a nu se amesteca cu Puterea,
Petre Roman pleacă de la gară, cu aproximativ 50 de
adepţi, pe jos, spre centru. Primire oficială la Cercul Militar; Te Deum la Catedrală, unde toată lumea cântă „O,
ce veste minunată”. Din pridvorul Catedralei, PF Patriarh Teoctist spune încântat: „Bravo, aţi cântat frumos!”. Lângă mine Nicolae Breban şi Marin Sorescu.
Depunere de coroane de flori la monumentul lui Mihai
Viteazul; Ion Iliescu mă vede şi străbate grupul dintre
noi ca să mă felicite pentru discursul din ziua precedentă; la fel şi Oliviu Gherman, însă probabil doar din
spirit de imitaţie a şefului. Paradă militară. Adunare populară. Discursuri – unele bune. Petre Roman stă în public, tot pentru „a nu se aduna cu Puterea”, deşi venise
la Ziua Unirii. Câteva fluierături la adresa lui Ion Iliescu,
repede înăbuşite de ceilalţi participanţi. În mulţime trei
tablouri mari: Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti şi
Nicolae Iorga. La sfârşit, încercarea Grupului Roman de
a ieşi în evidenţă printr-un scandal: romaniştii au încercat să rupă cordonul soldaţilor şi au fost respinşi; se
pare că, în busculadă, Elena Filipescu din Târgu-Mureş
a fost îmbrâncită de soldaţii pe care-i provocase.
PD(FSN) face repede o conferinţă de presă, pentru a
exploata evenimentul; cere, bineînţeles, demisia Guvernului. În Comunicatul PD(FSN), cei 50 de partizani ai
lui Petre Roman ajung la 2000! Iar la deschiderea săptămânii parlamentare, luni, în Camera Deputaţilor,
Adrian Severin propunea includerea în ordinea de zi a
unui punct dedicat „discutării situaţiei extrem de grave
care s-a creat la Bucureşti şi la Alba Iulia, cu prilejul Zilei
Naţionale a României”; cerea introducerea acestui
punct „neapărat” şi „cu maximă urgenţă”. În schimb,
Ioan Mureşan cerea, în numele PRM, să se discute „actele huliganice create de un grup de deputaţi din PD”;
pe aceeaşi linie şi Valeriu Tabără (PUNR), Ilie Nica
(PDSR) ş.a. („Monitorul Oficial”, partea a II-a, an IV, nr.
238 din 7 decembrie 1993, şedinţa din 6 decembrie,
p. 1-7.)
Seara lui 6 decembrie: la hotel, deputaţii Nicolicea
şi Manolescu (PDSR) mă roagă să fac textul unei moţiuni cu privire la incidentele de la Alba Iulia; li-l dau a
doua zi dimineaţă şi ei strâng rapid 72 de semnături,
depunând Moţiunea la Biroul Permanent. Ioan Gavra,
cu veşnica sa dorinţă de a ieşi în faţă, o citeşte în plen.
Se aprecia că „deputaţii PD(FSN) au încălcat premeditat normele de conduită civilizată şi s-au pus deliberat
în afara acestora”, agresând forţele de ordine; „scopul
a fost acela de a dezorganiza sărbătorirea Zilei Naţionale”; se cerea deputaţilor un vot de dezaprobare a faptelor respective. (Idem, şedinţa din 8 decembrie 1993,
p. 25-26.)
Moţiunea a surprins nepregătit PD-ul; în cazul adoptării acesteia, întreaga acţiune a Grupului Romanist s-ar
fi încheiat nu cum fusese programată, printr-o incriminare a Guvernului, ci printr-o condamnare explicită a
PD-ului de Parlament. Petre Roman a găsit preferabil
să dea înapoi şi s-a agăţat de declaraţia lui Ilie Ilaşcu,
făcută în seara lui 9 decembrie, după condamnarea sa
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la moarte în Transnistria. În deschiderea dezbaterilor
privind incidentele de la Alba Iulia, Petre Roman propunea neînceperea acestora şi consacrarea timpului respectiv pentru „trezirea conştiinţei internaţionale în
legătură cu condamnările”. Neobţinând sistarea dezbaterilor, pe care chiar el le ceruse iniţial, PD(FSN) a trecut
la atac: tinerii care au vrut să se urce în tren în Gara
Băneasa erau comparaţi cu „Hitler Jügens” şi „Frăţiile
de Cruce”; reprezentanţii PD la Alba Iulia au fost agresaţi, bătuţi; cei 72 de semnatari ai Moţiunii nici nu au
fost la locul incidentelor. Se cereau măsuri de sancţionare a forţelor de ordine; cercetarea să fie făcută de Comisia de Apărare (care-l avea ca preşedinte chiar pe
Petre Roman). S-au vizionat şi casete ale Jandarmeriei
privind incidentele de la Alba Iulia. Concluzia era evidentă. Grupul Romanist a îmbrâncit soldaţii, iar aceştia
au rezistat fără a folosi mijloace contondente. Aşadar,
actul de violenţă a existat, dar împotriva soldaţilor. Ca
urmare, punctele 7 şi 8 ale Comunicatului PD(FSN)
erau de-a dreptul ridicole: „Incidentul de la Alba Iulia –
se scria – este un efect al Statului poliţienesc pe care o
putere disperată, incapabilă să dăruiască de 1 Decembrie altceva decât sărăcie, frig, foamete şi şomaj, se
străduieşte să-l impună…” Ridicolul unor asemenea ţipete era subliniat de deputatul Ştefan Cazimir, care
apela, ca în multe alte cazuri, la Caragiale. Contramanifestaţia PD(FSN) se încadra în prevederile Legii
60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
publice, cap. V, art. 26, unde se prevedeau şi pedepse,
pentru astfel de fapte, cu închisoarea de la 1 la 3 luni
sau cu amendă.
Pentru a împiedica adoptarea Moţiunii, la 13 decembrie Grupul Romanist a folosit din plin arma vulgarităţii,
a injuriilor. L-a trimis la tribună pe cel mai potrivit pentru
asemenea misiune, pe fostul şi viitorul ministru, apoi
chiar preşedinte al României, Traian Băsescu. „Săptămâna trecută am avut cu toţii – spunea Băsescu – ocazia să vedem producându-se, ca într-un spectacol
grotesc, cele mai dubioase şi mai obscure elemente ale
Puterii. (Proteste, vociferări.) L-am văzut la «Actualităţile» de seară [la TVR] pe dl Gavra, om care nu are nici
responsabilitatea cuvântului rostit şi nici pe cea a gestului politic făcut, citind Moţiunea Majorităţii împotriva
Partidului Democrat, cu degajarea cu care, înainte de
Revoluţie, împroşca peste Ţară sloganurile bolşevismului. (Vociferări.) I-am văzut aici, în faţa Parlamentului,
pe dl general Pitulescu şi pe colonelul Iliescu, demni urmaşi ai lui Postelnicu, minţind cu neruşinare. (Vacarm,
dl deputat Băsescu vorbeşte peste vacarm.) […] Am
văzut vineri o paradă a minciunii, demagogiei şi falsului
patriotism…, ale domnilor Ţurlea, Tabără, Maier, Baciu,
care fără ruşine şi-au lătrat patriotismul de la înălţimea
tribunei Parlamentului (Strigăte, proteste.), precum
conaţionalii dlui Răducanu [reprezentantul din oficiu al
ţiganilor în Camera Deputaţilor] (Vacarm; dl vicepreşedinte Ion Raţiu: Vă rog, vă rog, domnilor!) ţipă la Obor
«La ciunga, neamule!» (Vociferări, proteste) […] Nu pot
lăsa fără replică pe cei care, fără a avea curajul intervenţiei la microfon, au tropăit, au huiduit, au jignit, au
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înjurat, îndeplinind cu straşnică fidelitate comportamentul unei turme. Nu pot să nu vă amintesc… (Strigăte,
proteste.) Domnul Ion Raţiu: Domnule deputat…, domnule deputat… Domnul Traian Băsescu (vorbind peste
gălăgie) […] voi reprezentanţii Majorităţii peste care stă
cocoţat cocoşul de la Cotroceni. (Strigăte, proteste, vociferări, deputaţii se scoală şi vin la tribună.) Domnilor…
Dl vicepreşedinte Ion Raţiu a tăiat microfonul; dl Băsescu continuă să vorbească, fără să se audă.) Domnul
Ion Raţiu: I-am luat cuvântul. Nu mai funcţionează microfonul. Domnule Băsescu… Domnule Băsescu…
Unde-i chestorul? Chestorul! Chestorul! (Strigăte, proteste.) […] Domnul Petre Ţurlea (din sală): Am dreptul
la replică, conform articolului 117 din Regulament […]
Domnul Băsescu mi-aruncă un cuvânt cu totul injurios,
afirmând, de la această tribună, că exercit un «lătrat
parlamentar patriotic). Limbajul este oglinda nivelului de
cultură. Vă las să vă imaginaţi la ce nivel de cultură se
află domnul Băsescu, dacă foloseşte asemenea limbaj”.
A fost şi un drept la replică în versuri al lui Ştefan Cazimir.
Se încheia, astfel, unul dintre cele mai penibile momente din Istoria Parlamentului României. Iniţiatorii lui,
deputaţii PD(FSN), nu numai că nu s-au simţit jenaţi de
pata pe care o aruncaseră asupra sărbătoririi Zilei Naţionale, dar au folosit prilejul ca să scoată strigăte suburbane şi să arunce ameninţări la adresa Majorităţii
parlamentare. Nu era vorba doar de lipsă de civilizaţie,
ci mult mai grav, era vorba de lipsa oricărui respect faţă
de Istoria Ţării. Şi aceşti oameni – romanişti, băsişti, severini – vor ajunge să conducă România, din 1996, iar
unul dintre ei, Traian Băsescu, va ajunge chiar preşedinte al României.

de ani de la ocuparea ei de către ruşi, volum apărut în
1912. Iată-l: „În aşteptarea vremurilor când viaţa românească din Basarabia va porni de la toate amintirile ei
pentru a-şi urmări toate drepturile naţionale, nu numai
umane, încheiem această carte cu un îndemn călduros
spre acea muncă încordată şi bine orânduită care singură poate grăbi sosirea acelor vremi.”
Aşadar, vom grăbi sosirea momentului reunificării
prin munca noastră, care trebuie să fie intensă, dar şi
bine orânduită. Apropierea momentului reunificării depinde de noi toţi şi de felul în care cei aflaţi în fruntea
României vor şti să ne conducă.

***
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În 1993 s-a ratat o şansă pentru reunificarea Basarabiei cu România. Avusesem dreptate: dacă ar fi fost
invitat întregul Parlament de la Chişinău, în atmosfera
din timpul şedinţei festive de la Bucureşti, propunerea
mea de lichidare a graniţei de la Prut avea sorţi de izbândă. S-au opus antiunioniştii din Basarabia şi cei din
România. Artizanul manevrei antinaţionale din Parlament a fost preşedintele Camerei Deputaţilor, Dan Marţian. Executa ordinele lui Ion Iliescu, preşedinte al
României la acel moment, cel care – urmaş al unui cominternist apărător al intereselor URSS –, pe 5 aprilie
1990, semnase la Moscova, cu Gorbaciov, un tratat
pentru păstrarea graniţei de pe Prut; respins de Parlament.
A mai trecut un sfert de veac. La centenarul Marii
Uniri, în 2018, rămân cele două întrebări. 1. Dacă Basarabia se va reuni cu România? 2. Când se va face
acest lucru?
La prima întrebare – dacă va avea loc reunificarea
– răspunsul afirmativ este indiscutabil, este logic. Nu
pot fi despărţite în veci părţi ale aceluiaşi trup naţional!
La a doua întrebare – când va avea loc acest eveniment – răspunsul l-a dat Nicolae Iorga, în finalul volumului său intitulat Basarabia noastră. Scrisă la o sută
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SĂ NU UITĂM ODISEEA
TRANSILVANIEI! ȘI ISTORICUL
TRATAT DE PACE DIN 1920
DE LA TRIANON!

Episod IV
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11.Transilvania va fi, în veacul al XVII-lea, baza de
pornire a unor planuri sau chiar încercări de a se merge
pe drumul croit de Mihai Viteazul în istorica acţiune de
unificare a ţărilor române. Principii ardeleni – de la Gabriel Bethlen la Rákóczi I şi Rákóczi II – au consolidat
raporturile cu Ţara Românească şi Moldova. Primul dintre aceştia a emis ideea unirii, sub sceptrul său şi cu
consimţământul Porţii Otomane, a tuturor românilor
într-un Regat al Daciei – scria Nicolae Iorga. Tendinţele
de apropiere şi de unire a celor trei ţări române s-au
amplificat spre mijlocul secolului al XVII-lea. La un moment dat, fiecare dintre cei trei domni – Gheorghe Rákóczi, Matei Basarab şi Vasile Lupu – ar fi dorit, într-un
fel sau altul, pe temeiul unor proiecte politice proprii, să
dirijeze singur destinele ţărilor române astfel: principele
transilvănean prin extinderea suzeranităţii sale la sud şi
est de Carpaţi, domnul muntean prin reluarea politicii
lui Vodă Mihai, domnul moldovean prin instaurarea propriei hegemonii asupra celor trei ţări române-surori. Dar
şansele de realizare a unor asemenea planuri nu puteau deveni realităţi decât sub conducerea unui mare
Român, întrucât tocmai românii constituiau etnia majoritară în spaţiul intra carpato-danubiano-pontic: era
acesta un măreţ ideal istoric în acea epocă.
Statutul ţării româneşti intracarpatice s-a modificat
din nou la finele veacului al XVII-lea. Ultimii ani din istoria principatului autonom Transilvania, sub suzeranitatea turcească, care au corespuns domniei lui Mihail
Apafi (1661-1690), s-au caracterizat prin decadenţă
economică şi politică. Nobilimea maghiară şi-a continuat politica anarhică sub conducerea lui Mihai Teleki
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– flagelul lui Dumnezeu pentru Transilvania – şi sub
oblăduirea slăbănogului din fruntea ţării – mai bun de
popă decât de principe – după cum nota un cronicar
ungur din epocă. În acest context, victoriile militare ale
Imperiului Austro-Habsburgic împotriva turcilor, îndeosebi după eşecul acestora sub zidurile Vienei, în 1683,
s-au succedat şi au dus, în cele din urmă, la anexarea
Ungariei, dar şi a Transilvaniei, a Banatului şi, temporar,
a Olteniei la marea stăpânire a Vienei. Începea, astfel,
dominaţia habsburgică, ale cărei privilegii au fost confirmate în documentul intitulat Diploma Leopoldină din
4 decembrie 1691 – ce va constitui baza constituţională
a principatului Transilvaniei pentru mai bine de un veac
şi jumătate. Cu multă abilitate se recunoşteau tradiţiile
de autonomie şi statutul separat al Transilvaniei, dar
supus direct împăratului vienez şi lua naştere Cancelaria Aulică Transilvană – cel mai important organ politic
pe lângă împărăţie, având misiunea de a servi interesele dinastiei habsburgice, o altă putere hrăpăreaţă. Un
moment semnificativ l-a constituit pacea din 1699 de la
Karlowitz, prin care Turcia, învinsă într-un război, a
cedat Transilvania, în mod forţat, Imperiului Austro-Habsburgic, deşi nu avea dreptul la un asemenea gest conform capitulaţiilor – vechile tratate româno-otomane.
Transilvania s-a aflat sub stăpânire habsburgică în perioada 1688-1867: deci, din nou, realităţile istorice anulează pretenţiile aberante că asupra acestei provincii
româneşti ar fi existat dominaţia Ungariei. Principatul
Transilvaniei dispunea de o dietă proprie, independentă
de cea a Ungariei, care era tot sub dominaţia dinastiei
de Habsburg; în principat funcţiona o proprie administraţie de stat, uneori existând şi tendinţe de a desfăşura
o politică externă fără consimţământul Vienei (v. şi ibi27

dem).
Înfiinţarea bisericii greco-catolice a fost una dintre
metodele habsburgilor de a-i atrage pe români şi de a
consolida noua stăpânire în Transilvania. În timpul tratativelor cu reprezentanţii împăratului s-a schiţat un program politic şi, astfel, în a doua Diplomă Leopoldină din
1701 şi-au făcut loc revendicări româneşti: celor uniţi cu
biserica Romei, preoţi şi laici, li se acorda un statut politic similar cu cel deţinut de naţiunile privilegiate (ungurii, saşii şi secuii); de asemenea, românii uniţi nu mai
erau consideraţi toleraţi, ci fii ai ţării. Dar, aceste prevederi legale n-au fost aplicate în practică. Cauza: opoziţia
îndârjită a nobilimii maghiare şi a patriciatului saşilor şi
secuilor, precum şi, desigur, a aşa-numitelor religii recepte. Dincolo de noianul de dificultăţi ivite cu acest prilej, momentul apariţiei bisericii greco-catolice va
constitui, totuşi, punctul de plecare pentru lupta de
emancipare naţională a românilor din Transilvania (v. şi
Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal, 1920,
de Silviu Dragomir, şi op. cit. de Ştefan Pascu).
În epocă, odiseea spaţiului intracarpatic a înregistrat
şi alte evenimente de mare anvergură. În atenţia publică se va situa, de pildă, acţiunea vehement protestatară, legală, în frunte cu episcopul greco-catolic
Inochentie Micu zis şi Klein; în numele majorităţii româneşti, el va declara în anul 1735: Să nu se hotărască
nimic despre noi şi fără de noi şi în absenţa noastră,
aducând în sprijin factorul demografic şi argumentaţia
istorică, adică originea romană, vechimea şi continuitate românilor în Transilvania. La puţină vreme, în anul
1784, va izbucni marea răscoală a ţăranilor iobagi, îndeosebi români, în frunte cu Horea, Cloşca şi Crişan;
să menţionăm radicalismul programului propus spre
aplicare, în cap de listă aflându-se desfiinţarea nobilimii
şi împărţirea suprafeţelor ei de pământ. În anul 1791, liderii românilor au pus în discuţie publică un document
istoric: Supplex Libellus Valachorum, un amplu memoriu al naţiunii române, care cuprindea revendicări privind
drepturile străvechi legate de cele formulate încă de
mulţi militanţi, inclusiv de Inochentie Micu-Klein; de
atenţionat: la elaborarea memoriului au contribuit reprezentanţi de seamă ai Şcolii Ardelene, precum: Samuil
Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior (cf. David Prodan
cu Răscoala lui Horea – în 1979 şi Supples Libellus Valachorum – în 1971, apoi Lucian Blaga cu Gândirea românească în secolul XVIII în Transilvania – în 1966).
12. Transilvania, în prima jumătate a secolului al
XIX-lea, a fost acea amplă scenă, pe care perspectivele
românismului – ca rezultat cert al maturizării conştiinţei
naţionale pe ambele versante carpatine – nu puteau
scăpa atenţiei nobilimii maghiare, sprijinite de patriciatul
săsesc şi secuiesc, o minoritate ce deţinea puterea politică în această străveche vatră geto-dacică, daco-romană şi românească. Pentru evitarea românizării fireşti
a structurilor politice transilvane, nobilimea a recurs la
soluţia maghiarizării forţate, tonul dându-l, în anul 1833,
unul din cei mai ardenţi reprezentanţi ai tentativei –
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Wesselényi Miklós; el scria atunci: Consider nu numai
corect, dar şi foarte necesar ca poporul de jos să nu se
bucure de drepturi naţionale şi de reprezentare decât
dacă va deveni cu adevărat maghiar, dacă se va contopi cu naţiunea de ale cărei drepturi vrea să beneficieze, dacă, prin limbă şi obiceiuri, se va identifica cu
ea. Aceasta nu este o metodă de discriminare sau de
constrângere. Pentru o atât de magnifică recompensă,
preţul e doar învăţarea unei limbi, ceea ce nu este peste
puterile nimănui. Astfel, cei care acum nu vorbesc ungureşte sau nu sunt unguri, pe măsură ce s-ar maghiariza, cu încetul ar primi şi drepturi naţionale în
Transilvania (cf. De la statul geto-dac la statul român
unitar, Buc., 1983).
Aşadar, chiar şi numai din această concepţie reies
limpede intenţiile nobilimii maghiare de a nu recunoaşte
nici existenţa şi nici drepturile naţiunii române majoritare; în context nu e nevoie de prea mult efort pentru a
înţelege cauzele declanşării contradicţiilor în preajma şi
în timpul revoluţiei de la 1848-1849. În anul 1842, Dieta
a votat legea privind introducerea, în mod progresiv, în
răstimp de zece ani, a limbii maghiare ca limbă oficială
în Transilvania, dar, măsura n-a fost acceptată de
Curtea de la Viena; în schimb, aceasta domina, în continuare, provincia împreună cu nobilimea maghiară şi
cu patriciatul saşilor şi secuilor. De aceea, situaţia a devenit explozivă în ajunul marilor evenimente de la 1848.
Nu trebuie uitat un adevăr: revoluţia paşoptistă i-a aşezat pe români şi pe unguri, animaţi de dorinţa de libertate, de aceeaşi parte a baricadei, adică în frontul
comun al luptei antihabsburgice. Revoluţionarii maghiari, inclusiv conducătorul lor, Ludovic Kossuth, n-au
înţeles sau n-au dorit să înţeleagă, însă, o problemă
esenţială: absoluta egalitate în drepturi şi deplina libertate constituiau valori politice indispensabile nu numai
maghiarilor, ci şi tuturor popoarelor încorporate în Imperiul Austro-Habsburgic. Astfel, constituţia ungară,
adoptată în martie 1848, prevedea, în articolul 7, anexarea Transilvaniei la Ungaria prin reînfiinţarea statului
maghiar în graniţele fostului regat feudal în frunte cu
Ştefan cel Sfânt. Gestul a fost o gravă greşeală a liderilor revoluţionari maghiari, dând prilej stăpânirii habsburgice să amplifice politica de învrăjbire naţională; se
aplica, deci, mai vechea deviză: Divide et Impera!: Împarte şi Stăpâneşte! (cf. op. cit. de Ioan-Aurel Pop).
Reacţia românilor din Transilvania s-a produs imediat şi în forme democratice. Obiectivul emancipării naţionale şi sociale a românilor transilvăneni a fost
limpede exprimat în documentele programatice adoptate de Marea Adunare de la Blaj – mai 1848. După ce,
anterior, Simion Bărnuţiu rostise istoricul său discurs în
catedrala acestui oraş – unde se proclamaseră libertatea şi independenţa naţiunii române –, cei peste
40.000 de oameni, în majoritate ţărani, au aclamat şi
aprobat Petiţiunea Naţională şi Jurământul Solemn pe
Câmpia Libertăţii, dominată de miile de moţi sub conducerea lui Avram Iancu. În articolul 16, principalul doPRO
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cument prezentat de A.T. Laurean sublinia că naţiunea
română protestează cu solemnitate contra actului arbitrar de încorporare forţată a Transilvaniei la Ungaria.
Mai mult decât atât, participanţii la adunare au respins
cu tărie această gravă şi ilogică tentativă, cerând, totodată, şi desfiinţarea iobăgiei fără nicio despăgubire din
partea ţăranilor iobagi. În timpul lucrărilor, cei prezenţi
au rostit deviza Vrem să ne unim cu Ţara!, deci cu ţările
româneşti de la est şi sud de Carpaţi. Interesantă a fost
şi este remarca lui Stephan Ludwig Roth, cărturar sas,
martor ocular, care va nota: Cu toate că steagul naţional
n-a fost atât de înalt încât el să poată fi văzut de la Dunăre, eu cred că fâlfâirea acestor culori de aici, din Blaj,
a făcut să bată la unison inimile şi la laşi şi la Bucureşti
(cf. Viaţa şi Opera, 1966, de Carol Gőllner).
În septembrie 1848, la Blaj a avut loc o nouă adunare cu participarea a peste 60.000 de ţărani, de
această dată înarmaţi cu furci, coase, lănci şi puşti. În
documentul-declaraţie s-a precizat că poporul român nu
vrea să recunoască uniunea Transilvaniei cu Ungaria,
şi cere dietă transilvană şi guvern provizoriu pentru
Transilvania, ambele compuse din români, maghiari,
germani în proporţie cu numărul fiecărei naţiuni. Nicolae
Bălcescu şi Avram Iancu au încercat, în câteva rânduri,
să-i determine pe liderii revoluţiei maghiare să recunoască drepturile naţionale ale românilor. După tergiversări, când Kossuth a acceptat colaborarea, era prea
târziu, intervenţia armatelor ţariste şi habsburgice punând capăt revoluţiei din Transilvania. Prin urmare, nobilimea liberală maghiară, care preluase conducerea
revoluţiei, s-a angajat într-o strategie în totală contradicţie cu obiectivele unei asemenea mişcări: într-o scrisoare trimisă unui revoluţionar maghiar. Avram Iancu
nota: Noi cu durere privim la scena care s-a întâmplat
în astă patrie şi în care şi noi am fost siliţi a lua cea mai
mare parte. Să credeţi, însă, că răscularea noastră nu
s-a întâmplat prin amăgirea Austriei – după cum rău
sunteţi informaţi – ci pre noi ne-au răsculat nerecunoaşterea naţionalităţii politice, tiraniile şi barbariile feudaliştilor şi aristocraţilor transilvani maghiari, pe care
poporul, în astă epocă, nu Ie-a mai putut suferi şi de
care inteligenţa s-a scârbit cu totul; am fost siliţi a ridica
arme, a le purta în contra aceluia care, mai de aproape,
ne tirăneşte şi să vede a ne apăra existenţa politică,
despre ce vă va certifica istoria, impunând crima cui va
fi drept – se rostea un adevăr istoric. Şi după înfrângerea revoluţiei de la 1848, Transilvania şi Ungaria au
rămas, în continuare, sub dominaţia habsburgică ca
provincii separate; în anii şi deceniile ce au urmat, lupta
de emancipare naţională a românilor transilvăneni va
cunoaşte noi valenţe în condiţiile istorice din a doua jumătate a veacului al XIX-lea (v. 1848 la români, 1982,
de acad. Cornelia Bodea).
13. În Transilvania a avut un larg şi benefic ecou istorica realizare a statului naţional român modern în anii
1859-1862 cu capitala la Bucureşti. În context, introducând în calculul politic şi alţi factori – amintirea revoluţiei
SAECULUM 3-4/2018

centenarul întregirii

paşoptiste, înfrângerea în războiul cu Franţa şi Sardinia,
efectele unei crize economice interne, dar şi cu caracter
mai general pe continent, acţiunile popoarelor dominate
şi asuprite –, Curtea de la Viena a adoptat o nouă tactică în problema naţională, depăşind regimul neoabsolutist de guvernare, instaurat după evenimentele
revoluţionare de la jumătate de veac XIX. Împăratul
Francisc Iosif a hotărât, în octombrie 1860, revenirea la
autonomia statelor istorice, între care se afla şi Transilvania. Erau, astfel, reînviate vechile instituţii administrative şi politice, printre care guvernul şi Dieta. În 1863,
la Sibiu, s-a întrunit, în adevăr, Dieta Transilvaniei în următoarea componenţă: 49 deputaţi români, 44 deputaţi
maghiari şi 33 deputaţi saşi. Printre aleşii românilor se
aflau: George Bariţiu, Timotei Cipariu, Ioan Raţiu, Andrei Şaguna ş.a. În absenţa grupului deputaţilor maghiari, care au adoptat, în felul acesta, o atitudine
pasivă, în Dietă au fost votate, cu prioritate, două legi:
prima proclama recunoaşterea românilor ca naţiune,
secunda – introducea limba română, ca limbă oficială,
alături de maghiară şi germană în Transilvania. În expunerea de motive a primului proiect de lege, George
Bariţiu a rostit cuvinte memorabile: Alt teren istoric caut
eu, pe care-l aflu, iar acela este pământul în care zac
osemintele strămoşilor noştri de 1750 ani! Mie, ca
român, nu-mi este iertat a trece acest adevăr cu vederea, în această patrie despre care ştiu prea bine că seminţii de seminţii, generaţiuni de generaţiuni aici au trăit
şi au suferit împreună cu celelalte popoare conlocuitoare, aici au petrecut vărsându-şi sângele şi aici voiesc
să petreacă în veacuri şi în veacuri. Acest teren istoric
e sfânta mea datorinţă a-l păstra şi cred că şi tot oricare
alt român va simţi în sine asemenea dorinţă. În felul
acesta se aplica o lovitură mortală anacronicului sistem
politic introdus încă în anul 1437. Atunci se încheiase
pactul celor trei naţiuni, asigurându-se, veacuri în şir,
prin forţă şi silnicie, dominaţia unei minorităţi de privilegiaţi asupra stăpânului de drept al Transilvaniei – poporul român, incontestabil majoritar, cu rol decisiv în sfera
producţiei materiale şi în lupta de apărare a pământului
strămoşesc contra invaziilor străine, îndeosebi puse la
cale de otomani (v. Scrieri social-politice, Buc., 1962).
Reorganizarea Transilvaniei, pe temeiul principiilor
liberalismului, a fost, însă, brutal stopată de Curtea de
la Viena ca urmare a trecerii de la tratative secrete la
negocieri publice între habsburgi şi aristocraţia maghiară în vederea încheierii unei înţelegeri pe bază de
compromis politic. În 1865 a fost convocată o nouă
dietă – cea de la Cluj, în care au intrat deputaţi aleşi pe
baza unei legi feudale din 1791 – instrument ce asigura
o majoritate parlamentară a privilegiaţilor maghiari. În
felul acesta s-a ajuns la inaugurarea unui nou sistem
politic: dualismul austro-ungar începând cu anul 1867.
Împăratul vienez s-a încoronat rege al Ungariei şi a
sancţionat legea dietei clujene asupra încorporării principatului Transilvaniei la Ungaria. Parlamentul de la Budapesta, pus pe fapte mari, a adoptat o serie de legi cu
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grave urmări asupra populaţiei româneşti majoritare:
cea referitoare la naţionalităţi şi cea cu privire la învăţământ, confirmând, desigur, printr-o nouă lege, anexarea
Transilvaniei la Ungaria. După anul 1875, politica de
asuprire naţională a căpătat forme şi mai dure odată cu
venirea la putere a guvernului condus de Coloman
Tisza. Strategia maghiarizării băştinaşilor români va deveni, tot mai făţiş, o adevărată politică de stat. În Legea
Apponyi din 1907, de pildă, se stipula, fără pic de scrupule, că învăţătorii trebuie să întărească în elevi spiritul
de ataşament la patria ungurească şi conştiinţa că ei
aparţin naţiei ungare. Ajunsă la paroxism, politica de prigonire şi de deznaţionalizare a românilor a scandalizat
chiar pe unele personalităţi proeminente ale epocii, aşa
cum era viitorul premier francez Georges Clemenceau.
În ziarul „La Justice”, el scria: Şcolile româneşti sunt
susţinute prin subscripţie privată, iar în ele învăţământul
trebuie să se facă în limba maghiară. Românii sunt lipsiţi de orice drepturi politice. Libertatea presei e absolut
iluzorie. Iar „Le Figaro” nota că liberalismul de care guvernul maghiar face atâta caz în relaţiile cu Austria nu
există atunci când este vorba de naţionalităţile reprimate de elementul ungar, adică Românii – vezi culegerea din 1998: Istoria României.
14. Dualismul austro-ungar şi politica de deznaţionalizare au fost şi sunt prilejuri de reflecţii. În primul
rând, se cere făcută aici o precizare: în pofida realităţilor, se afirma că, în Ungaria, ar fi existat, chipurile, o singură naţiune – cea maghiară – din care făceau parte,
din punct de vedere politico-statal, toate celelalte popoare, considerate doar comunităţi etnice: deci, se mergea până la identificarea, vecină cu o gravă confuzie,
între ideea de naţiune ca formă de comunitate umană
şi conceptul de clasă politică conducătoare. În al doilea
rând, trebuie puternic subliniat şi limpezit faptul că, de
abia începând cu 1867, Transilvania a fost încorporată,
adică anexată la Ungaria şi această situaţie a durat
numai până în anul de graţie 1918. Până în momentul
compromisului politic austro-ungar din 1867, Transilvania a fost un voievodat autonom – un timp vasal regalităţii maghiare şi, apoi, ca principat, aflat în raporturi
suzeraniste cu Imperiul Otoman, pentru ca, în fine, să
intre sub stăpânire habsburgică. Aşadar, atunci când istoriografia maghiară trâmbiţează mileniul de stăpânire
a Ungariei asupra Transilvaniei nu face decât un monstruos eufemism, care trebuie demascat fără menajamente în prezent.
15. Mişcarea românească protestatară şi de emancipare naţională a înregistrat momente de încărcătură
substanţială în noile condiţii concret-istorice. Sunt deja
cunoscute acţiunile politico-naţionale, iniţiate de românii
transilvăneni: de la Pronunciamentul din 1868 şi protestele din presă şi din parlament şi până la crearea, în
1881, a Partidului Naţional Român şi elaborarea documentului intitulat Memorandum în anul 1892. De o
amplă şi consistentă solidaritate s-a bucurat efortul transilvănean din partea vechii Românii. Ne apropiem de
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ceasul hotărâtor, când va trebui să ştim să profităm de
clipa istorică, care vine o dată şi nu se mai întoarce –
scria, la 8 iunie 1913, ziarul „Românul”. La rândul său,
cunoscutul om politic Nicolae Filipescu, la întrebarea
Ce este România fără Transilvania? răspundea astfel
în 1915: O absurditate geografică!; de asemenea: România nu poate fi întreagă fără Ardeal – spunea, tot
atunci, proeminentul diplomat Nicolae Titulescu. Marele
moment a sosit la 1 Decembrie 1918: după unirea Basarabiei şi Bucovinei au urmat Transilvania şi Banatul,
care, prin votul liber exprimat de români la Alba-Iulia, au
intrat în structurile politico-administrative ale Românieistat naţional unitar, suveran şi independent. Prin sistemul tratatelor de pace postbelice, Marea Unire a
românilor din anul 1918 va dobândi şi consacrarea internaţională. Prin urmare, să nu uităm odiseea Transilvaniei! – vezi şi rolul important asumat de către
marele om politic Take Ionescu în revista nr. 6/2017 de
la Iaşi „Expres cultural”, unde o amplă evocare a fost
semnată Ion Şt. Baicu.
(va urma)

Ilie Boca - Capra
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„AVANPOSTURI ALE MARII UNIRI”
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În întâmpinarea primului Centenar al Unirii de la
1 Decembrie 1918, Mircea Popa a editat un valoros op,
Avanposturi ale Marii Uniri (Cluj Napoca, Edit. Şcoala
Ardeleană, 2017), ca un pios omagiu adus „numeroaselor personalităţi cu vederi înaintate din întreaga Europă, care au intervenit periodic în public în favoarea
cauzei” românilor în „lungul proces de afirmarea a drepturilor [lor] sociale şi naţionale”, precum şi „luptătorilor
români pentru impunerea drepturilor româneşti”.
Recentul său volum nu este unul de circumstanţă,
având în vedere sărbătoarea Centenarului; este unul
de conţinut, aducând în prim-planul istoriei contemporane personalităţi străine obiective, care au recunoscut
dreptul românilor într-un singur stat naţional şi unitar.
Vom evidenţia succint biografia câtorva astfel de personalităţi, mai puţin (sau deloc pentru unii) cunoscute.
Ziaristul italian Roberto Fava (născut în 1859), garibaldian prin formaţie, sosit la Cluj să vadă, la faţa locului, Procesul Memorandului, judecat la Cluj, în 1894,
tipăreşte la Parma, în 1894, cartea sa de impresii: Ricardi Rumeni. Note di un voiaggio in Transilvania e Romania. Iată cum comentează el acest proces: „Un
episod foarte grav al luptelor raselor care zbuciumează
de atâţea ani acea nenorocită regiune, o monstruoasă
dramă judiciară care era gata să se desfăşoare la Cluj,
sub auspiciile şovinismului maghiar, şi care cu drept cuvânt a fost numit procesul naţionalităţii române, deşteptase atenţiunea întregii prese europene; şi eu plecasem
ca (sic!) corespondent pentru unele mari ziare din Italia
şi din străinătate, pe acel pământ, unde/se duce/ mândra şi fatala luptă între civilizaţia latină, reprezentată prin
nobilii descendenţi ai coloniilor lui Traian, şi barbaria
asiatică, ai căror fideli urmaşi sunt strănepoţii lui Attila”.
Ziaristul italian continuă seria de articole şi conferinţe
dedicate românilor transilvăneni în special, observând
cu pertinenţă şi obiectivitate adevărata stare de lucruri,
oferind „un minunat ghid de cunoştinţe folositoare, seSAECULUM 3-4/2018

lectate din domenii foarte diverse, cum ar fi istoria, filologia, folclorul, literatura, etnografia, arhitectura, pictura,
portul, muzica, tradiţiile locului etc.” (Mircea Popa).
Scriitorul norvegian B. Bjørnson (1832-1910) „face
figura unui scriitor-cetăţean, angajat cu toate fibrele fiinţei sale în lupta împotriva nedreptăţii şi asupririi”, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Într-o serie de
reviste şi ziare europene, el denunţă caracterul reacţionar al Legii lui Apponyi privind regimul naţionalităţilor.
Contele maghiar „declară pace, dar în acelaşi timp
poartă război. Şi chiar în contra naţionalităţilor”. Apărând justiţia şi libertatea, el milita pentru asigurarea autonomiei tuturor naţionalităţilor din Imperiul
austro-maghiar, idee susţinută şi de Lev Tolstoi. Pentru
atitudinea sa europeană, românii l-au apreciat la justa
sa valoare („noi românii l-am preamărit şi-i vom păstra
memoria cu adâncă pietate nu numai pentru că şi a
noastră cauză o susţinea, ci şi pentru că ideile reprezentate de dânsul sunt acele care ne conduc în întreaga
noastră activitate politică”), alegându-l membru de
onoare al Ligii Culturale, aşezându-l „în rândul drepţilor
nemuritori” (N. Iorga).
Scotus Viator (1879-1951), pseudonimul istoricului
britanic Robert William Seton-Watson, milita pentru
dreptul popoarelor mici şi mijlocii la independenţă şi unitate, apreciat de L. Blaga pentru faptul că „el ne cunoaşte de când eram greu apăsaţi în rosturile noastre
şi cuvântul său a căzut, desigur, foarte greu în cumpăna
judecăţii istorice. Scotus Viator e un nume de legendă
pentru noi”. După vizite de documentare în Transilvania
şi întâlniri cu mari personalităţi româneşti (I. Maniu,
Vaida-Voevod, Gh. Pop de Băseşti, V. Lucaciu,
Şt. Ciceo Pop, O. Goga, V. Goldiş, I. Rusu-Şirianu etc.),
el încriminează, în mai multe articole, politica oficialităţilor maghiare în contra celorlalte naţionalităţi. „Impresiile mele despre Ungaria sunt acum mai puţin
favorabile decât oricând. După ce am judecat corect,
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Imagine de la lansarea cărţii
(Irina Petraş, acad. Ioan-Aurel Pop, Mircea Popa)
politică şi culturală fără ca cealaltă parte să simtă
aceasta sau chiar să-i fie de folos. Îngenunchierea valorică a periferiei naţionalităţilor stânjeneşte şi tulpina
maghiară a acestei ţări, şi libertatea şi bunăstarea ei
materială”. Ideile cuprinse în lucrarea sa, Despre formarea statelor naţionale şi chestiunea naţionalităţilor, a
stârnit curiozitatea şi respectul gânditorilor progresişti
europeni, inclusiv a românilor, mai ales după apărarea
„eminentului şi de tot respectul poet român O. Goga”,
împotriva căruia presa maghiară ducea o dură şi nedreaptă campanie pentru românismul său. Mircea Popa
evidenţiază ideile lui Jaszi privind dreptul la autoafirmare a popoarelor din Imperiul austro-maghiar („maghiarizarea cu forţa a românilor şi slovacilor ar fi însă
imposibilă şi chiar atunci dacă n-ar avea ei popoare
afine în Europa”), precum şi „afirmarea deschisă a opiniei sale că în epoca modernă orice politică şovinistă şi
îngust-naţionalistă este inutilă, zadarnică, ineficace şi
neavenită”. Din păcate, ajuns ministru şi pus să aplice
reformele teoretizate de el, „s-a văzut că n-a fost sincer”.
Szvetozar
Hurban-Vajanski,
poet
slovac
(1847-1916), judecat public şi întemniţat la Seghedin
(pentru ideile exprimate în art. Hienismul în Ungaria),
unde îşi ispăşeau pedeapsa şi promotorii Memorandumului. S-a solidarizat cu problematica românească şi
prin publicarea unor poezii sugestive: Fraţilor români şi
Românilor, ceea ce a trezit simpatia şi respectul românilor. „Relaţia lui S. Hurban Vajanky şi luptătorii români
memorandişti cu care s-a cunoscut în temniţa de la Seghedin a lăsat urme durabile în conştiinţa ambelor poPRO

întreaga viaţă politică ungară este coruptă şi putredă,
iar edificiul hegemoniei maghiare se prăbuşeşte încet,
dar sigur” (mai ales în vol. Probleme rasiale din AustroUngaria). El constată că România a fost greu încercată
în timpul Primului Război Mondial, ia atitudine împotriva
celor care încearcă să revizuiască Tratatul de la Trianon
şi a Diktatului de la Viena („România suferă azi o gravă
şi nedreaptă ciuntire”). Seton-Watson este, în opinia lui
Mircea Popa, „un istoric cu viziune modernă şi cu metodă de reliefare critică, un istoric pătruns de simţul
obiectivităţii şi autenticităţii faptelor, dar şi de idealul pe
care un popor şi marii lui reprezentanţi l-au tradus în
operă şi l-au făcut realizabil”.
Dr. Carol Lueger, fost primar al Vienei de la cumpăna veacurilor 19 şi 20. În 1892, a cunoscut şi sprijinit
doleanţele românilor din Memorandumul prezentat la
Viena de către delegaţia română. Dacă împăratul Franz
Iosif a refuzat chiar primirea Memorandului, expediindu-l la Budapesta, primarul Lueger şi-a exprimat solidaritatea cu doleanţele românilor din Transilvania,
invitând delegaţia română la mitingul organizat chiar de
primar. În cuvântul său la acest miting, Lueger a condamnat „atacurile mojice” din presa maghiară, precum
şi atitudinea fruntaşilor politici budapestani care „au
cârma în mână şi o folosesc pentru a apăsa naţiunile
slave şi pe cea română”. Subliniind loialitatea românilor
transilvăneni faţă de monarhie, Lueger consideră că trebuie apăraţi „meii contra lupilor”, şi că „nouă, sumanul
ţăranului român ne este tot atât de vrednic ca şi cămaşa
ungurească”. Românii l-au preţuit pentru atitudinea sa
demnă şi democratică, considerându-l adevărat prieten,
l-au invitat (şi a acceptat) să participe la festivităţile a
patru decenii de domnie ai regelui Carol I. „Într-un moment de seamă al luptei politice pentru existenţă şi independenţa naţională, gestul nobil şi prietenesc al lui
Carol Lueger a contat foarte mult, oferind o rază de speranţă şi de susţinere pentru mişcarea de eliberare naţională din Transilvania” (Mircea Popa).
Ludovic Mocsary (1826-1916), parlamentar şi om
politic, „corbul alb al maghiarimii”, cum îl numeşte autorul cărţii, pentru că el a dovedit, de-a lungul carierei
sale politice, un apărător consecvent al drepturilor naţionalităţilor, dovedind un realism politic european, respect pentru adevăr şi echitate naţională,
reprezentându-i pe românii din Caransebeş în Dieta
maghiară: „adevăratul scop al kişdedovurilor este ca să
maghiarizeze pe copiii nemaghiari. Lucru acesta nicidecum nu se poate ierta statului şi locuitorilor ungureşti,
căci în ţara asta sunt şi alte popoare care ţin la legea şi
limba lor”. Această atitudine democratică l-a determinat
pe N. Iorga să afirme că a păstrat, timp de 30 de ani,
„în sanctuarul inviolabil al conştiinţei sale credinţa în
dreptate [...] Pentru dreptate a sprijinit astfel un ungur
cultura românească în Ungaria”.
Oszkar Jaszi, sociolog maghiar (1875-1956), critică
politica oficială maghiară în chestiunea naţională: „E
doar o naivitate să crezi că o parte din această ţară, partea locuită de naţionalităţi ai putea s-o ţii într-o apăsare
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poare” (Mircea Popa).
Jan Urban Jarnik (1848-1923), profesor la Universitatea din Praga, cunoscător al limbii şi culturii române,
membru corespondent străin (1879) şi membru de
onoare străin (1919) al Academiei Române. În 1879, a
susţinut examenul ca docent pentru limba română, cu
teza Importanţa limbii române pentru studiul limbilor romanice. A editat mai multe lucrări despre etnofolclorul
românesc şi a colaborat la elaborarea Dicţionarului limbii române, coordonat de Al. Philippide. În Primul Război Mondial a ajutat soldaţii români internaţi în spitalele
din Praga, organizând lecturi în limba română pentru
aceşti soldaţi neajutoraţi, le traducea corespondenţa. El
a stabilit punţi de legătură între români şi cehi, între cele
două popoare. Când se va „ivi curcubeul păcii asupra
omenirii învrăjbite” după prima conflagraţie mondială,
Jarnik era mândru de a fi realizat o bună cunoaştere
între conaţionalii săi a „prietenilor limbii române sau
pentru cultivarea limbii şi literaturii române”.
Milan Hodža (n. 1878), slovacul care s-a intersectat
cu destinul poporului român prin lupta comună pentru
emanciparea politică şi socială a celor două popoare.
Sub titlul Colaborarea româno-slovacă în parlamentul
din Budapesta, Hodža aduce mărturii preţioase şi dovezi ale comportamentului iraţional al autorităţilor maghiare: „Mânia majorităţii maghiare s-a descărcat în
parlament prin scene barbare, de care era capabilă.
Conducătorul românilor, dr. Vaida Voevod, a fost alungat din parlament de cei 300 de deputaţi fanatici”. În
Clubul Naţionalităţilor (înfiinţat în 1905), el a militat dimpreună cu alţi intelectuali maghiari din Imperiu pentru
păstrarea „ existenţei noastre spirituală prin limba noastră”, impunând sloganul „Totul pentru naţiune!”, prin acţiuni pragmatice precum organizarea de întruniri,
organizarea politică şi economică a ţărănimii, legătura
permanentă cu mulţimea, cu popoarele asuprite de
aceeaşi guvernanţi.
Saint Aulaire (n. 1866), diplomat francez, prezent în
România anilor 1916-1920, după o vizită de informare
la cele două mari doamne ale României, stabilite la
Paris: Elena Văcărescu şi contesa Anna de Noailles,
născută Brâncoveanu. Impresiile sale despre români şi
istoria lor le-a consemnat în cartea Confesiunile unui
bătrân diplomat. Martor al evenimentelor din Primul
Război Mondial, bun şi obiectiv cunoscător al istoriei
noastre, contele Saint Aulaire a scris pentru posteritate
şi pentru cunoaşterea adevărului istoric astfel: „Da, aţi
fost un popor martir, în noaptea milenară a unei apăsări
îngrozitoare. Cu o răbdare de cele mai rare, aceea care
persistă şi care tace, aceste popoare au dovedit că sunt
meştere în această ştiinţă a suferinţei care a fost pentru
ele o ştiinţă a vieţii. Şi, ceea ce este încă mai greu, ştiinţa supravieţuirii şi a învierii”. Cuvinte grăitoare, pilduitoare spuse de un străin, dar profund cunoscător al
istoriei şi realităţilor româneşti.
Generalul Henri Mathias Berthelot (1861-1931),
membru de onoare străin al Academiei Române, numit
de ostaşii români „Tata Bertălău”. A fost şef al Misiunii
SAECULUM 3-4/2018
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Militare Franceze în România (1916-1918), inspector
general în armata română (1916), comandant al armatelor 5 şi de „Dunăre” (1918). Pentru contribuţia sa
esenţială la războiul nostru de întregire naţională, gen.
Berthelot a primit cetăţenia de onoare a statului român,
împreună cu o moşie în ţinutul Hunedoarei, pe care a
lăsat-o conform testamentului său, împreună cu banii
din băncile române, Academiei Române, „fie pentru
studii şi cercetări într-o universitate franceză, fie pentru
cheltuieli de întreţinere pentru completarea studiilor
într-o mare şcoală franceză, civilă sau militară”. Este un
gest de o mare onoare şi demnitate umană, aşa cum
sunt şi îndemnurile sale adresate românilor sub titlul La
arme!(„Soldaţi! Batalioanele voastre să se unească cu
ale noastre. Ţărani, sculaţi-vă şi luaţi armele împotriva
cotropitorului. Acesta este apelul patriei române pentru
care aţi suferit”) sau Fraţi români! („Fiţi demni de voi înşivă, fiţi demni de cei de la Jiu, Oituz, de la Argeş, de la
Mărăşti şi Mărăşeşti, nu vă lăsaţi înşelaţi de nemernicii
ce se ascund la lumina zilei!”). Asemenea apeluri mobilizatoare, patriotice a făcut şi un alt general român,
I. Antonescu, în războiul sfânt împotriva bolşevismului.
Numai că el n-a fost onorat de regele său, ci a fost „dăruit” lui Stalin şi condamnat la moarte, necunoscându-i-se nici locul unde-şi doarme somnul de veci.
În Avanposturi ale Marii Uniri, Mircea Popa integrează, fireşte, şi mari români care au făcut istorie: Vasile Lucaciu – luptător pentru Marea Unire; O. Goga,
slujitor al ideii naţionale; Patriarhul Miron Cristea – luptătorul naţional; Vasile Goldiş – doctrinarul Marii Uniri;
Episcopul Clujului Nicolae Ivan; Ion Nistor – istoric al
Marii Uniri şi Alexe Mateevici – poetul limbii române. Nu
am comentat activitatea acestora, pilduitoare şi curajoase (de altfel, cunoscută prea bine), din lipsă de spaţiu tipografic. Personalităţile europene care au
simpatizat şi/sau au sprijinit cauza naţiunii române sunt
mai puţin cunoscute publicului larg. Toţi aceştia, români
sau europeni, formează, cum cu temei remarcă Mircea
Popa, „o remarcabilă şcoală a democraţiei şi drepturilor
popoarelor la care şi-au dat mâna români din toate provinciile istorice într-o încercare de unire simbolică a tuturor forţelor”.
Mircea Popa dovedeşte, prin această carte, Avanposturi ale Marii Uniri, că este un autentic cercetător,
care elaborează o lucrare de ţinută academică, la baza
căreia aşază o excelentă documentare, plasând evenimentele şi faptele româneşti în context european, acribia ştiinţifică fiind caracteristica esenţială. Este o reală
contribuţie a unui istoric literar la cunoaşterea istoriei
româneşti premergătoare făuririi statului naţional român
unitar; este un pios şi binevenit omagiu acelor personalităţi europene care au sprijinit formarea naţiunii şi statului român, prea puţin cunoscute, mai ales în mediul
din fostul Regat. Aceste Avanposturi ale Marii Uniri trebuie să fie modele de urmat şi pilde pentru generaţia
primului Centenar, de respect al celor care s-au jertfit,
într-un fel sau altul, pentru făurirea adevăratei Românii
la 1 Decembrie 1918.
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Mircea Braga

O FENOMENOLOGIE A LECTURII
SAU STAREA DE SINGULARITATE
A TEORIEI (WOLFGANG ISER)
(II)
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– acestea neaparținând nici reprezentării, nici efectului
– să poată fi inițiată, suprapunându-li-se, „comprehensiunea din partea cititorului”, în baza unui posibil aleatoriu. Schemele și normele, fie acestea și stilistice (dar
neconform accepției date de poetica limbajului, de sorginte structuralistă, care a avansat ideea „deviației” de
la limba comună), ar reprezenta doar „primul cod al textului”, urmând a fi depășit, la constituirea obiectului estetic, de un al doilea cod, „ce cade în seama cititorului”.
Cum primul cod conține numeroase semnificații rezultând din interacțiuni între constituenții elementari ai textului, inclusiv ale tensiunilor dintre prim-planul și fondul
acestuia, el participă la un „act de comunicare”, oferindu-și sugestiile pe o direcție informațională cu statut
subiacent, lăsându-se, însă, „destins”, prelucrat și „definit” doar prin funcția imaginativă a cititorului intervenită
pe parcursul lecturii. Jocul alternant între surprinderea
„temelor”, efectuarea „selecțiilor din sistemele mediului
istoric” și apariția orizonturilor create pe acest suport,
ca dimensiune perspectivistă a textului, determină cititorul a încerca o „posibilă reacție la «lumea» implicată
în text”. În acest fel, complexa organizare structurală a
discursului ficțional rezonează – pe un palier mai larg –
ca „structură a activității imaginative”, care potențează
deopotrivă „pluralitatea de interpretări” și, prin „mutația
și oscilația pozițiilor perspectivistice”, deschiderea către
„o operație a înțelegerii la nivelul conștiinței”, de unde
iminența implicării – afective și atitudinale – ca evaluare
și „critică” vizând atât segmentele de realitate repartizate diferitelor componente ale textului, cât și orizontul
în care se află sistemul istoric al acestuia: diferitele „perspective de reprezentare” susțin – mai notează Iser –
PRO

Dacă, prin lectură, dispunerea cititorului poate fi
când una „contemplativă”, când una „participativă”, conducând la reacții în consecință, existența mixajului caracteristic repertoriului textual între normele interne
(proprii categoriei literarității ca tradiție) și normele extratextuale contribuie – adecvat proporțiilor amestecului
– și la apariția „diferențelor elementare între speciile literare”: un repertoriu textual care depozitează
experiențe estetice anterioare (cazul liricii, bunăoară)
deține mai puține prezențe ale empiricului, în timp ce
romanul poate atinge un interes „emfatic” față de asemenea date. Deși, în actualitate, raportul poate fi răsturnat, constantă se menține tendința reactivă, la rândul
ei dublă, fie pe un plan, fie pe altul, ceea ce mai înseamnă în plus și faptul că „cititorul va fi chemat să participe la text în moduri diferite”. Oricum, din strategiile
textului nu lipsește dimensiunea unei concreteți aparte:
„Sensul pragmatic îl pune pe cititor într-o stare de
reacție față de «realitatea» desemnată de text, cu scopul de a o face pe aceasta obiect al prelucrării. În decursul acestui proces, se va ajunge de asemenea la
restratificarea experienței sedimentate în habitus-ul cititorului, ca și la explicitarea pragmatică a complexului
de referințe din repertoriu. Sensul pragmatic deschide
un spațiu de joc acestei luări în posesie, pentru a putea
fi realizat ceea ce el a indicat intersubiectiv: stăpânirea
imaginară a unei realități deficiente”.
Rezultă că, pentru a-și atinge ținta, strategiile textuale organizează repertoriul prin crearea unor anume
„posibilități de combinare” a componentelor structurii imanente discursului (de la story la tehnicile de textualizare și de la personaje la semnele iconice), astfel încât
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„traductibilitatea referinței la lume a textului”.
Așadar, din moment ce textul nu există în sine și
pentru sine, ci ca inițiere a unei oferte în vederea realizării contactului cu o conștiință a cărei funcție se proiectează, aici, ca „percepere, prelucrare și procesare”,
extensia cercetării înspre o „fenomenologie” a lecturii
se instituie ca logică: ea va detașa, însă, doar drumul
către momentul unei „productivități” fără a sparge unitatea triadei în care se află autorul, opera și lectorul,
actul lecturii constituindu-se ca „proces de interacțiune
(Wechselwirkung) dinamică între text și cititor”, cu precizarea că textul declanșează, dar nu dirijează, nu impune o linie rigid-unică a comunicării, fiind numai una
dintre regulile spațiului în care autorul și cititorul își „împart jocul fanteziei”. E vorba, totuși, de un demers fenomenologic de tip aparte, întrucât afirmă și o încercare
de de-relativizare a unui proces balansat între un
„obiect” incert (textul este o „partitură” configurată,
mișcată și finalizată subiectiv) și o „destinație” imprevizibilă (conștiința cititorului). Mai mult, discursul ficțional
ca „obiect” se împlinește „pe măsură ce se succed etapele lecturii”, de unde mișcarea cititorului ca „un punct
de vedere itinerant” și subsumarea lecturii unui ritm de
„divizare și contopire perpetuă a orizonturilor interioare”
ale textului, ambele vizând un „corelat al conștiinței”,
constrâns la rândul său la a se articula pe frecventele
trieri și schimbări de perspectivă de care ia act. Iar
dificultățile sporesc în momentul în care „producerea de
consistență” lasă loc înțelegerii textului ca „textură”
complicată și elastică, provocând și „orizonturile interioare ale amintirii și așteptărilor” cititorului la constituirea sensului, nemanifestat în cuvinte, ridicat – prin
dinamica structurilor (Gestalt) semnelor, contextelor și
corelărilor diverse – ca „proiecție a cititorului”.
Aceasta înseamnă că – din multitudinea de variante
oferite la nivelul Gestalt-ului, unele aflate și la orizontul
„fabulei textului” în forma unor constelații de figuri și de
ansambluri de acțiuni – cititorul desprinde, prin selecție,
un singur sens, „pentru că sensul nu este sens decât în
perspectiva facticității organizate la nivelul acțiunii, iar
aceasta, la rândul ei, are nevoie de o interpretare pentru
ca noi să putem înțelege ceea ce dorește să ne comunice”. Doar în felul acesta se poate produce „transferul
textului în conștiința cititorului”, act marcat de unicitate,
dependent fiind de individualitatea celui care „finalizează” lectura, deși „pluralitatea relațiilor neselectate se
va menține totuși pe fundal”. Procesul nu este, însă, lipsit de tensiuni, deoarece rezidualitatea (în care se află
„posibilitățile refuzate”), căreia i se pot alătura, pe parcursul lecturii, „alien associations”, induce o dialectică
suficient de conflictuală pentru a-l determina pe cititor
„să oscileze între o participare totală și o distanțare latentă”, deci între implicare și observare, moment asemănător experimentării unui eveniment. În cele din
urmă, pe un asemenea canal, va fi chemat „la viață un
corelat al conștiinței prin intermediul căruia textul va deveni pentru cititor un eveniment și, implicit, o lume”. Sugestia (dar numai sugestia) este că implicarea, posibilă
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într-un prezent mereu consumat în durata lecturii, înseamnă „a trăi în”, deci este fapt de viață, iar observarea se configurează ca înțelegere, ca act de judecare
(valorizare sau de-valorizare) și, în paralel, ca restructurare calitativă a unor experiențe deja acumulate și ca
atașare a altora noi, până la a înțelege că experiența
estetică nu este nici inocentă, nici abstrasă oricărei perspective (nefiind abandonată unui imediat epuizat în
sine și pentru sine). În procesualitatea lecturii, punctul
de vedere itinerant al cititorului facilitează apariția sintezelor parțiale, cele care vor conduce spre configurarea unei proiecții-construct, oferind – și aici Iser subscrie
la opinia lui Jean Starobinski – „o realitate complexă
(subl. aut. – n.n.) în care se abolește distincția dintre
subiectiv și obiectiv”. Reprezentarea sprijinită pe semnele textuale se impune ca o imagine fără corespondent
în real, dar simțită ca aparținând realului, nefiind, deci,
rodul percepției directe, nemijlocite, ci al activității spirituale desfășurate pe suport imaginativ. Cu alte cuvinte,
experiența lecturii nu poate asigura fluxului de imagini
și nici sintezei finale caracter obiectual, doar imaginarul
funcționând ca altă cale de acces la lume. Și astfel, o
dată în plus, „configurația de sens produsă de cititor se
poate ridica la rangul unei experiențe”, „obiectului imaginar propriu textului de ficțiune” lipsindu-i modul empiric al existenței: el nu este „comparabil cu nimic altceva”
decât cu sine însuși. „În acest proces – mai precizează
Iser – apar imagini care aduc ceva nou, ceva care, în
lumina cunoașterii prezente, nu a mai existat”, ceva de
natura lui „ca-și-cum”, survenind, așadar, ca „un act
creator”. Iar prin tipul său specific de modalizare, acest
al doilea construct ficțional se deschide unor cunoștințe
și trăiri noi ca episod al unei înțelegeri în două trepte,
recognoscibile ca sens și semnificație: „Sensul reprezintă așadar totalitatea referințelor implicate în aspectualitatea textului, iar această totalitate trebuie
constituită în actul lecturii. Semnificația, pe de cealaltă
parte, reprezintă preluarea sensului de către cititor în
prezentul existenței sale”. Sunt vizate astfel, în latura
efectivității experienței estetice, atât cunoașterea și gândirea cititorului, cât și atitudinalul acestuia, cu indici perceptibili în oficiul său social-relaționar. Implicit, sensul
și semnificația emergente contactului literar-artistic fac
posibilă și discuția privind „constituirea subiectului cititor”.
În acest punct, Iser preia fără rezerve teza din fenomenologia lui Husserl, conform căreia „raportarea la subiect reprezintă una dintre cele mai importante
caracteristici ale conținutului ființei lor („ființa” obiectelor
culturale – n.n.), după cum au fost atât intenționate, cât
și aflate...”. Ca obiect cultural, având menirea de a „amprenta” subiectul-cititor, textul ficțional va fi, la rândul
său, condiționat de acesta, fiindcă „perspectiva care
asigură comprehensiunea sensului” implică și „organizarea punctului de vedere al cititorului”. În context, nu
se poate exercita un cititor ficționalizat, ideal, imaginat
de autor, nici unul intrinsec textului (nu trebuie uitat că,
întotdeauna, „cititorul se situează dincoace de text”), ci
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doar un „cititor real”, căruia „i-a fost gândit un rol pe care
acesta trebuie să și-l aproprie”. Deși la parcurgerea unui
text cititorul operează cu gândurile „unui altuia”, el va
sfârși prin a deveni chiar „subiectul acestor gânduri”, nu
prin asumare, ci prin devenire. Rezultă că implicarea,
contopirea, actul de identificare a cititorului cu textul reprezintă o înțelegere greșită a relației respective, ca și
încercarea de substanțializare, de reificare a
„conștiinței” care este opera (vezi Hegel, dar și Georges
Poulet etc.). Are loc, în realitate, o „desprindere a subiectului de sine însuși” sau, cu aserțiunea lui Husserl,
intervine „capacitatea de a fi afectat”, similară unei
vitalități „care stă «drept» condiție a unității” ființei prin
disponibilitatea textului de a provoca „spontaneități ale
sentimentelor și ale voinței, o evaluare spontană și un
comportament practic și spontan al eului, faptul de a se
decide impulsionat de evaluare și voință, fiecare în diferite modalități spontane”. Nu întâmplător fraza e dominată de modalul „spontan”: acesta se extinde de la
momentul reacției de prim contact la cel al unei
ulteriorități în care provocarea inițială devine componentă a calității subiectului primitor de „a fi în lume”. Și,
astfel, ceea ce propune Iser, urmându-l pe Husserl, ca
fiind procesul de constituire a sensului și a
semnificațiilor prin lectură este, de fapt, un act de modelare a conștiinței cititorului, o posibilitate „de a ne formula pe noi înșine, descoperind prin aceasta cele care
ni se refuzau conștiinței până în acest moment. În acest
sens, literatura ne oferă prilejul ca, prin formularea celor
neformulate, se ne formulăm pe noi înșine”.
Cu acest enorm elogiu adus habitusului contactului
cu literatura s-ar fi putut încheia demersul lui Iser. Și,
totuși, cu o intenție al cărei sens nu va rămâne nedescifrat lectorului acestei ambițioase Teorii a efectului estetic, lucrarea teoreticianului german continuă, relevând
elementele esențiale ale „interacțiunii dintre text și cititor”: mai mult decât un simplu act de comunicare și cu
toate că există „ca activitate dirijată către text” cu menirea de a-l prelucra și edifica, lectura deține toate datele
unui proces de conexiune (cu diferite „valori de
contingență”, dezvoltate ca atare în teoriile sociopsihologice), mai precis de interacțiune, pe durata căruia constituirea operei se finalizează în constituirea de sens. În
raport cu momentul comunicațional obișnuit, relația textcititor se sprijină pe un model structural aparte, caracterizat printr-o asimetrie fundamentală „care se prezintă
atât prin lipsa unei situații comune, cât și prin lipsa unui
cadru comun de referință dinainte dat”, ceea ce indică
existența unui grad de indeterminare manifestat în
forma unor semnificative „goluri” (no-thing) cu funcție
impulsivă. Prin aceste goluri, deci, textul provoacă lectorul în vederea realizării și întăririi interacțiunii, la continua producere de imagini, la proiecții destinate mereu
corecției, adică la anihilarea asimetriei înainte
menționate. Prin aceasta, comunicarea însăși devine
flexibilă, nuanțările și reformulările continue asigurând
o dinamică progresivă și elastică a procesului de constituire a sensului, vizând chiar restructurări ale
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potențialului de contact (afectiv și rațional) al cititorului.
„Noutatea” este, la rândul ei, iminentă: „Golurile dintr-un
sistem sunt caracterizate de faptul că ele nu pot fi ocupate de către acest sistem, ci doar printr-un altul”. Corelativ, prin constituire, opera este și un „obiect
intențional”, proiectat, de unde și starea de determinare
a ei pe aliniamentele particulare ale cititorului, adesea
alături sau chiar desprinse de „referința justeții sau
falsității”. Supusă unei perspectivări multiple și la diferite
nivele ale împlinirii/concretizării, opera mai degrabă mimează decât realizează un act al comunicării, întrucât
ceea ce este de transmis se obține prin „actualizarea
perspectivelor oferite de text pe parcursul lecturii”, deci
doar ca „o raportare liniară, unidirecționată de la text
către cititor” (în absența interacțiunii). În totul, decurge
de aici o triplă definire prin negare a operei literare: nu
este o „reprezentare” exactă a realului; nu este nici o
directă, fidelă ilustrare a unor norme de conviețuire socială; și nu este, în ultimă instanță, nici doar un act de
comunicare.
Înregistrând vizibila îndepărtare a artei actuale de
principiul „armoniei polifonice a straturilor” operei,
consfințit sub semnul esteticii clasice, Iser relevă și
consecințele acestei atitudini prin care elementele
compoziționale ale operei (de la story și personaje până
la nivelul practicii lexicale) sunt trecute în registrul instrumentarului, având rol doar pe direcția conferirii de
formă, esențial rămânând faptul că „textul ficțional este
o lume în măsura în care proiectează o lume concurentă”. Dar întrucât ficțiunea nu se sprijină, nu se poate
sprijini pe criterii obiectuale, funcția ei este de a media
realitatea printr-un construct cu alte criterii de organizare, stabilind – în datele unei aproximări comunicative
– „propriul mod de interpretare”. De aceea, proiecția
ficțională nu poate fi nici oglindă a lumii, a realității și
nici a principiilor și valorilor receptorului, ea doar virtualizează structuri de interpretare și înțelegere. Ficțiunea,
prin instrumentalizarea căreia sunt acoperite golurile
operei, își mai afirmă, totodată, și calitatea de a instaura
starea de conectivitate între text și cititor, lăsând totuși
loc „deciziei de selecție” a celui de al doilea. În acest
cadru se atinge și momentul în care, prin activitatea
imaginativă a cititorului, sunt înlăturate segmentările
textului, coerența acestuia devenind efectivă. Febrilitatea alcătuirii și aglomerarea reprezentărilor din durata
lecturii vor putea fi, într-un final, contrase într-o nouă reprezentare, generalizatoare, ce va susține cititorul „să
dobândească o putere de discernământ (subl. aut. –
n.n.), iar de această putere ține, în mod evident, și capacitatea de a face abstracție de propriul comportament
sau mod de raportare la o situație, pentru a putea dobândi acea distanțare de propriile orientări necesară oricărei examinări critice”. Ni se indică, astfel, faptul că
literatura, arta în general, nu complică și nu împiedică
percepția și comunicarea, ci „procesul de constituire a
sensului, ce are loc în actele de imaginare ale cititorului,
prin intermediul diferitelor grade de complexiune”. Textul
ficțional va deveni comprehensiv atunci și numai atunci
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„când înțelegem ce vor să spună de fapt imaginile
declanșate de el în noi”, fiindcă doar așa se petrece
„imaginarea a ceea ce este ascuns de către ceea ce
este cunoscut”, adică actul de a imagina inimaginabilul.
Frecvența, complexitatea, dar și un real echilibru al proceselor de suprimare prin imaginație a golurilor textuale
situează opera – ca realizare a conexiunii, a interacțiunii
– la granița care marchează amploarea și calitatea
efectului.
Gradul zero al conexiunii – cel în care interacțiunea
este anihilată prin elaborarea unui text închis golurilor,
așadar având prescrisă comunicarea frustă, preluând
abrupt procedeul transmiterii liniare a informației din
vorbirea curentă – este atins în condițiile operării asupra
scriiturii cu presupoziția mișcării acesteia ca decalc al
realității, îndeosebi când textul propune o „teză” care se
cere însușită, ținând de strategia îndoctrinării; când este
obturat orizontul decizional, al șansei opțiunii selective
a cititorului; când este obstaculat, prin argumentație și
explicație „absolute”, factorul imaginativ creator de
secvențe și ipostazieri multiple; când imaginile și repreSAECULUM 3-4/2018

zentările sunt oferite la limita de jos a experienței comune, cultivat fiind „efectul de suspans mai degrabă rudimentar”; când, așadar, comunicând totul, calea
descoperirii unui altceva este blocată, respectiv înlăturată „activitatea de constituire a cititorului”. Și cum, în
înțelegerea lui Iser, atari defecțiuni vizează, în esență,
chiar alterarea fundamentului actului de creație, în toate
componentele și structurile sale, în organizarea și
desfășurarea dinamicii interne a operei și a
interrelaționării
triadice
autor/operă/cititor,
compromițând proiecția care validează constructul artistic ca „altă realitate” – textele aferente nu se desprind
de categoria „literaturii triviale sau de consum”, refuzate
fiind, deci, unei abordări estetice. În context, Iser ne comunică și o echivalență care duce actul exprimat prin
„a citi” la altitudinea joasă a exercițiului primar de a
relaționa cu scrierea: „În tot cazul – concluzionează el
când dislocă tendința actualității –, în literatura modernă
restituirea așteptării elementare a cititorului coincide cu
faptul că orientările ce contează pentru cititor sunt profilate pentru a deveni ele însele obiect al atenției sale,
în sensul că devin tematice”. Fiindcă (și cu aceasta ne
apropiem de sugestia finală a procesului de cartografiere a ceea ce creditează consistența contactului textcititor) nimic nu poartă emblema facilului în tendința de
a atinge realitatea de ultimă instanță a unei opere.
Pe axa survenirii operei, cum am văzut deja, textul
se arată a fi doar puntea de legătură sau, radical, terțul
inclus aflat între două momente creative care se pot și
opune fără a se izola, care se pot anula constituindu-se.
Scriitorul devine prezent printr-o configurare nedesprinsă, chiar și atunci când își afișează neutralitatea, de
sinele său, aceasta însemnând: articularea „reprezentării”; „protocolul” gândirii, al înțelegerii, al convingerilor
și al sensibilității ca habitus personalizat; capacitatea
imaginativă și de selecție a zonelor de proiecție; modalitatea de structurare a scriiturii; valența comunicativă și
încercarea de acordare a acesteia la vibrația unui cititor
virtual, provocat astfel; etc. Limita creației sale este textul care, o dată elaborat, se conține în primul rând pe
sine, cu o autonomie care îi conferă calitatea expresiei
directe. El își păstrează autorul oarecum în efigie,
prezența sa fiind conservată ca structură exterioară căreia i se inițiază un destin neprevăzut și care nu-i mai
aparține în totalitate, dat fiind caracterul său virtual.
Sau, mai exact, textul nu-și abandonează și nu-și contestă, nu-și înlătură creatorul, ci și-l asumă, preluându-i
„funcțiile” pentru a le redirecționa și restructura, înlătură
unele rigori (premeditate sau nu) și, într-un final, „provoacă” prin chiar devenirea și persistența sa. Articularea
scriitor-text se inversează fiindcă starea, virtuală inițial,
a scriiturii, ca proiect auctorial, este concretizată într-un
dat care se deschide înspre o altă virtualitate (proiecția
secundă a cititorului), pornind chiar de la molecula lexicală pusă în acțiune (Heidegger: cuvântul este în mare
măsură o mistificare și o ascundere). Chiar „golurile”
apărute prin inerenta fracturare textuală își reclamă și
ele o „structură funcțională” ca realitate neobiectuală,
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deci ca proiect ce-și așteaptă consistența.
Prin aceasta, însă, desprinderea de perspectiva virtuală a scriitorului devine încă mai acută, aceasta rămânând atașată iluziei unei adresabilități create prin
dorință. Dar cum singurul cititor posibil aparține realului,
căderea în concretitudine determină o situație de vizibilă constrângere, de restricționare pe câteva aliniamente esențiale. Prezența cititorului real, care induce
imprescriptibil unicitatea drept factor hotărâtor în întregul proces de relaționare cu opera, sigilează o lectură
„închisă”, „cazul” izolat, singular făcând de fapt imposibilă orice încercare de „normare” estetică a creației altfel decât ca aproximare pe o suprafață multiplu
relativizată. Deși, prin chiar natura sa de provocare ghidată, textul ficțional își afirmă deschiderea, singularitatea selectivă și „organizatoare” a lecturii unice nu se
poate destinde către principii general valabile. De
aceea, pentru Iser, ca și pentru direcția actuală a cercetării, soluția nu poate veni dinspre semiotică (textul
suveran), ci dinspre un plan sugerat în parte de un specialist al textualismului ca I.L. Lotman când recunoștea
faptul că „segmentele unui text de ficțiune nu poartă în
sine determinarea respectivă (a întregului – n.n.), ci o
dobândesc abia în raport cu alte segmente”. Așadar, un
atare proces nu are loc în text și prin text, „finalizarea”
sa fiind „dobândită”, deci o punere în mișcare printr-o
intenționalitate exterioară, cea a unui agent de sinteză
(dacă îl putem numi așa) evidențiat de lectura-funcție a
cititorului. Desprinderea mecanicii actelor și, de aici, a
posibilelor principii generalizatoare va trebui, în
consecință, să înlăture pragul singularității pentru a viza
ceea ce aparține tocmai realului, „naturalității” constitutive a agenturii în cauză.
„Tehnicitatea” ultimelor capitole ale studiului lui Iser
se sprijină pe un astfel coordonat efort disciplinar: el
apelează – pentru teoria receptării la capătul căreia se
află un cititor real pus în fața unui „obiect” cu deschidere
comunicativă – la programul de cuantificare a actelor
de percepție și de comprehensiune elaborat prin Gestaltpsychologie, urmărind îndeosebi tendințele fenomenologiei aplicate actului perceptiv și experienței
psihologice directe (Rudolf Arnheim), relaționările psihosociale (Alfred Schütz), preluând în parte modulările din
teoria câmpurilor de conștiință dezvoltată de Aron Gurwitsch. Ritmurile „disciplinare” acceptă, totuși, infuzia
neprogramării acolo unde iminența datelor realului este
pusă în echilibru prin prezența activă a imaginarului și
a fanteziei creatoare, astfel încât lectura poate fi desprinsă ca depășire ritmică a secvențialității prin acoperirea golurilor dintre fragmentele de text prin demers
imaginativ, ca transfer al temelor textuale de interes
imediat în planul orizontului de înțelegere mereu extins
spre cuprinderea întregului și ca element de susținere
a câmpului de conștiință al cititorului de a deveni „unitatea organizatorică minimală a tuturor proceselor de
sesizare și comprehensiune” a operei. În plus, fundalul
astfel funcțional al lecturii își asumă o continuă, permanentă confruntare între „emisia” autorului, apoi a perso38

najelor, a „climatului”, a climaxului textului și calitatea
dispunerii și a disponibilităților recepției, între istoria
conținută și stratificările prezentului, între „normele” și
principiile sedimentate în text și convingerile cititorului,
între datele expresivității formale a operei și nivelul de
aderență al receptorului etc. Conflictualul, aproape constant, este parte a respectivului câmp, echivalent unei
prelucrări continue care înseamnă, în cele din urmă, deopotrivă, extensia și nuanțarea înțelegerii, precum și
adausul care „întruchipează urma non-datului”, ficțiunea
oferind „o structură de asigurare a posibilității” ca
pregnanță a sensului. Caracterul normării estetice a
procesului – niciodată ieșind din perimetrul aproximării,
dar variind ca intensitate a acesteia – se regăsește,
acum, în replică la această pregnanță a sensului care
confirmă unicitatea prin ... depășirea subiectivității, „tocmai pentru că o înaltă pregnanță are întotdeauna
pretenția valabilității” și, deci, „urmează ca ea să rămână posibil de mijlocit intersubiectiv”. Și, încă, tulburarea pregnanței de sens este indice al acelei
paradoxale realități a artei, a literaturii în cazul de față,
prin care dubla constituire a operei în cadrele singularului (dependența de autor și survenirea prin cititor)
există prin pluralitatea, necesară și nelimitată, a actului
lecturii: „Acest sens nu se constituie în condițiile unor
reguli regulative, adică independente de subiect, care
să reprezinte un cadru de referință dat. În schimb,
condițiile de constituire permit o construcție aleatorie a
configurației de sens. În «aleatoriu» posibilitățile de
combinare ale pozițiilor date nu sunt decise; totuși,
acest aleatoriu aplică o interdicție anumitor alegeri de
combinare. Asemenea interdicții sunt doar rareori înscrise în textul ficțional în chip explicit, motiv pentru care
anumite limitări ale posibilităților de alegere nu pot fi
câștigate decât grație competenței cititorului; el livrează
«codul» regulilor aleatorii. În același timp, însă, determinarea negativă a acestor reguli devine condiția pentru
spectrul bogat al configurațiilor de sens. Dacă tocmai
de aceea nu există acel un (subl. aut. – n.n.) al textelor
ficționale, atunci acest deficit este matricea productivă
pentru ca el să poată da iarăși sens în cele mai diferite
contexte”.
Punctul în care ajunge, într-un final, studiul lui
W. Iser – pornind din filozofie din moment ce își aproprie
starea de „a ființa întru ceva”, cum avea să spună, mai
târziu, Noica – indică drept suport de primă instanță al
oricărei încercări de descompunere și înțelegere o adevărată „mecanică” a lecturii, ca parte a concreteței triadei care lucrează, până la împlinirea lui, asupra actului
de creație. În cauză se află acea mișcare continuă care
asigură organicitatea componentelor „reale”, prin
susținere reciprocă, prin permanentă intercondiționare,
ale proceselor având – pe fundalul delimitat al epocilor
în ordinea nivelului de conștiință – la un capăt scriitorul
și, la celălalt, cititorul. Este creată astfel o rețea complexă, în cadrul căreia cel dintâi se sigilează în operă,
evoluată apoi ca autonomă, capabilă de inițiative proprii, iar cel de al doilea continuă lucrarea ambelor
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„realități” structurante pentru a le „surveni”,
incluzându-se lor prin asumare și instituind o „realitate
de gradul trei”. Funcționând în regim de feed-back, elementele rețelei se provoacă, se modelează și se modulează reciproc, sunt instabile și aflate în prefaceri
adesea spectaculoase și neașteptate, aleatoriul și conflictualul mereu rezolvat făcând imprevizibilă „imaginea”
(termen relativ) finală, din moment ce aceasta este, cel
puțin inițial, o proiecție mișcată.
Ne aflăm, evident, în fața unui construct teoretic a
cărui inițiere, asemeni oricărei inițiative în domeniu, implică necesar pre-existența unui model. Manifest în
orice demers hermeneutic, acesta este un temei de raportare ce facilitează structurări de degajare a normelor,
principiilor și regulilor prin care obiectul avut în vedere
este plasat într-o generalitate susținută prin abstracție
conceptuală. La acest nivel, însă, se obțin repere
ideale, un înveliș al unor criterii de dislocare și neglijare
a particularităților, ridicând în idealitate – în cazul de față
– mai puțin scriitorul și opera (privite ca fiind unități de
operare deja constituite, deci beneficiind ca atare de
pre-existența altor modele), cât actul lecturii și cititorul.
Vom întâlni, așadar, în orice demers de acest tip, o lectură specială, pe suportul unei grile anamorfotice, în
sensul translării fluxului artistic în flux ideatic, aparținând
unui cititor special instalat ca operator în re-construcția
menționată. Dar, cum vom vedea în continuare, noul
construct va tinde întotdeauna a se desprinde de locul
comun, urmărind și el marca unicității (e aspirația oricărei teorii), deși urmează a fi atinsă în consecința înlăturării, a punerii între paranteze, sub constrângerea
normării, a chiar clauzei fundamentale, esențiale a
unicității celor trei constituenți ai întregului și a întregului
obiectual însuși: în regula normării, singularitatea operei
de ficțiune este rareori și doar simbolic concludentă.
Dincolo de toate acestea, însă, constructul rezultat
din dorința realizării unui „program” al normării, susținut
printr-o lectură a destructurării lecturii înseși,
evidențiază totodată identificări și negări la apropierea,
în termeni comparativi, de constructul literar. În ambele
cazuri, primul cititor care poate fi invocat concret în analitica lecturii este autorul, și nu doar ca al propriului text.
Scriitorul, premeditând ficționalul, chiar și în condiții precare de acces la educație și la informare, se află în atingere fie și numai cu elementele primare ale sferei
cultural-literare, ceea ce face posibilă omologarea sa
într-un determinat climat al prezentului său. Poate avea
lecturi sporadice, întâmplătoare, în absența unei preocupări constante și delimitate calitativ, cum la fel de bine
poate să afirme un cititor febril, aproape de obsesie, cu
simț al valorii, cu atenție informativă și selectivă; între
plăcere și interes, lectura sa poate fi inocentă, poate fi
și „vinovată”. Când încearcă să dezlege mecanismele
creației, de regulă refuză metoda, implicând intuiția, stabilit în perimetrul propriei experiențe, dar fără a obstacula căutarea expresivității ficțiunii pentru locuirea
inexprimabilului; când nu are alte ambiții, rămânând pe
pragul sincerității, frazările sale nu lasă loc – paradoxal
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– contestărilor; când este cititor, propria sa constituire îl
va defini mereu ca fiind cititorul „natural”, captiv artei,
ceea ce vrea să însemne participare la resursele ficțiunii
care traduce sau adoptă limba întâmplărilor ființei și ale
ființării. Clauza este a unui acord în stare „pură”, obținut
ca urmare a fixării sale într-un orizont lipsit de coeficientul conceptual. Dacă vom scoate din calcul eventualul
interes, la lectură, al scriitorului față de resursele de modulare a scriiturii din alte texte, de formulele de laborator
ale diverselor creații ori de diferitele contextualizări ale
relaționărilor de natura viziunii, mentalului și atitudinalului etc. – atunci creatorul ficțional este și el, în fapt, cititorul obișnuit. Surprinzător este că Iser atașează, dar
fără a detalia, pe acest plan al unei practici firești, nivelul
de competență al receptorului doar ca element al unei
„tehnicități” naturale, vizibil în capacitatea de a-și surveni opera pentru sine, într-o primă etapă prin
înțelegere, pătrundere și colaborare pe direcția activării
și reconstrucției universului ficțional în prelungirea modelului dat ca „provocare”. Or, opinia noastră este că,
prin acest concept, intrăm în zona unei funcții/condiții
esențiale, atingând chiar existența, întinderea și calitatea actului lecturii, din moment ce, de la cititor la cititor,
variația disponibilităților e indefinită, abilitățile pot crește
ori diminua, ca și interesul, atracția sau plăcerea, traseul existențial poate stimula sau bloca drumul spre lectură ș.a.m.d. Chiar dacă principiile se mențin, actul
lecturii este de fiecare dată altul, adică unic. În ultimă
instanță, dacă punctăm momentul și prin prezența
„sincerității”, ne vom afla în fața unei lecturi „pure”, ceea
ce nu înseamnă necondiționat calitatea ori „înălțimea”
acesteia, ci relația de contopire a unei singure opere cu
un singur cititor, cu perspectiva repetitivității.
Într-un fel special, „impură” poate fi considerată lectura teoreticianului, dată fiind contaminarea
„naturalității” (care există, totuși, și în actul său) cel puțin
pe trei planuri:
Obiectul unui asemenea cititor este plural, aflat întotdeauna pe o planșă extinsă, îndeosebi aceasta rezonând în punctul de finalizare a demersului său. O
imagine semnificativă ne este oferită, sub acest aspect,
de Iser însuși, operând nerestricționat din interiorul culturii, în care literatura este doar parte, alături de ceea
ce aduce filozofia, teoria artei, psihologia, sociologia, istoria etc. Lectura unei cărți va fi, de fiecare dată, raportată la domeniul de contact, astfel încât am putea spune
că, în timp, este atinsă, este efectuată și lectura domeniului. Din „mecanica” simplă a lecturii se va afirma,
într-o altă ordonare spațială, doar constanta prin care
un anume potențial de efect al multiplului (texte diverse)
întâlnește structura dispoziției reactive conștient
direcționate a cititorului, pentru a se finaliza într-o producere de consistență premeditată. „Impuritatea” lecturii
respective nu rezidă, așadar, în efectivitatea sa primară,
în condiția sa originară, ci în redirecționarea intenționată
a potențialului de efect, întrucât – chiar dacă, într-un început, efectul își arată calitatea comunicării empatice
operă-cititor – ținta lecturii se desprinde de imediatul
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contactului cu textul pentru a-i conceptualiza acele
structuri și substructuri în măsură a fi atașate unei
„realități” general normative, privilegiind categorialul în
dauna particularului. Într-o atare situație, calitatea, amplitudinea și adâncimea consistenței de cuprindere fac
posibilă trecerea dinspre nivelul de competență „primară” al lectorului înspre un nivel de competență înalt
specializată. Prin deschiderea sau închiderea restrictivă
a acestui nivel de acces se pot crea condiții atât pentru
ordonarea pluridisciplinară a demersului, cât și pentru
sigilarea sa îngust disciplinară până la singularitatea
metodei de interpretare în spațiu „fix”. Codul de lectură
(despre care vom detalia în altă parte) este și el în
dependență de polarizarea menționată.
Deși disponibilitatea primară, „naturală” a cititorului
obișnuit nu este abolită, ideal vorbind, nici în starea extinsă a acesteia, proprie cititorului specializat, totuși,
consecințele nu sunt departe de a ne permite să înregistrăm diferența între ceea ce poate fi o lectură „implozivă” și o lectură „explozivă”, afectând deopotrivă
întinderea și calitatea efectelor. În premise se află faptul
că, pe de o parte, în ordinea disponibilității „naturale”,
constructul rezultat aparține unui univers ficțional,
creație proprie în care cititorul se stabilizează firesc prin
comuniune, și, pe de altă parte, sub presiunea unui
adaos de orizont al căutării și înțelegerii, nu o dată
supus epistemologiei, constructul se desprinde ca univers teoretic, aliniat consistent rațional prin dinamica
ideilor niciodată fixate definitiv. Încă la apariția primei
ediții a lucrării sale, Iser ținuse să precizeze că, „În calitatea sa de construcție, teoria dezvoltată aici nu a fost
testată empiric. Ceea ce ne preocupă este mai puțin să
o supunem verificării valabilității ei experimentale, cât
mai degrabă să ajutăm la schițarea unor cadre posibile,
care sunt imperios necesare, dacă se dorește cercetarea experimentală a reacțiilor cititorilor”. Intenția sa mai
fusese, notează în continuare, să elaboreze „modele interogative” în perspectiva emiterii unor ipoteze și presupuneri, dar mai ales pentru a consolida reflecția
„asupra rezultatelor spre care au condus” acestea.
Construcția sa – vedem astăzi – s-a împlinit ca fiind una
dintre cele mai convingătoare și atente la configurări dificile prin substanța eliberată ca emergență a imaginarului, derutantă prin priza la alunecările intuitivului și
sugestivității, totodată ca model (și modùl) de organizare a unei notabile rețele categoriale a oricărui act de
lectură a unui text ficțional. Sub semnul unei atari proceduri, al cărei obiect nu se află în spațiul „materialității”,
invocarea unei oarecari „testări empirice” este mai
aproape de iluzie din moment ce unicitatea operei este
acceptată tacit (Iser nu apelează, ilustrativ, decât la
creații canonice), ca și singularitatea actului lecturii (raportabil fără rezerve la disponibilitatea și competența cititorului). Poate că o asemenea instabilitate a peisajului
în care funcționează mobilitatea, inclusiv în timp, a variabilelor, unde pot apărea nu doar evoluții, dar și erodări sau disoluții (factori perturbatori până și în raport
cu informațiile generate statistic ale sociologiei), explică
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absența, din excursul lui Iser, a importanței și îndeosebi
a detalierilor privind specificitatea canalelor de constituire a efectului. Nu ne îndoim că Iser cunoștea precizările lui Husserl – privind atingerea efectului creației
(efectul estetic) de către receptor – drept centrări prin
„trăire”, ale lui Mikel Dufrenne prin „simțire”, poate chiar
ale lui Heidegger prin „ființare”. De altfel, oricare dintre
acestea, nu fără aportul emoției participative și în
condiții speciale, este relevabilă și în cazul ancorării în
lumea teoriei, a universului ideilor, așadar constitutiv și
în receptarea textului teoretic.
Cercetarea lui Wolfgang Iser nu va învăța pe nimeni
ce, cum și de ce să citească. Nu este, însă, nici o
construcție gratuită atâta timp cât actul lecturii va premerge, ca temei și ca importanță, excursul teoretic. Și
ar putea fi privită ca utopie doar atunci când un text nu
va mai fi decât forma unei creații neîmplinite ca urmare
a absenței gestului finalizator al cititorului, fiindcă a
simți, a trăi, a ființa în lumea cărții este parte a logicii
irepresibile a reconstrucției, a survenirii operei.

Ilie Boca - Diptic
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Florin Mihăilescu

G. IBRĂILEANU: „G. TOPÎRCEANU”
(revizitări critice)
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Aşa cum se ştie, criticul de la Viaţa Românească a
scris cu predilecţie despre autorii din cercul său literar.
Cele mai multe articole le-a consacrat lui Mihail Sadoveanu, probă elocventă de constantă şi superioară preţuire. Toate au fost prilejuite de apariţia unor cărţi ale
scriitorului şi chiar dacă adeseori ele trimit şi la ansamblul operei niciunul nu intenţionează finalmente un portret integral.
În cercul revistei ieşene, s-a aflat însă în mare stimă
şi un poet, G. Topîrceanu, iar acestuia criticul i-a dedicat
un mic, dar cuprinzător studiu, în care viziunea de sinteză se întâlneşte cu o seamă de elemente analitice deosebit de caracteristice pentru stilul şi tehnica exegetică
a lui Ibrăileanu. Ideea de bază e de la început fixată cu
hotărâre: „Originalitatea d-lui Topîrceanu stă într-o combinaţie fericită de sentiment şi de spirit”, altfel spus între
lirism şi inteligenţă. Modul poetic al lui Topîrceanu s-ar
manifesta prin mascarea sentimentului, din „teama de
afişare în public”, de unde autopersiflarea prin care lirismul îşi administrează singur antidotul.
Întreaga analiză care urmează este călăuzită de
această idee. Astfel, stăpânirea sau cenzura inteligenţei
asupra sensibilităţii creează o situaţie specială în care
de exemplu „accentele de tristeţe” devin cu atât mai
preţioase: „Ele sunt preţioase prin contrast. În mijlocul
persiflării, ele dau impresia imposibilităţii în care se găseşte poetul de a rezista sentimentului – şi cu aceasta
impresia intensităţii acestui sentiment”. Asemenea note
de lamentaţie apar în mod firesc la Topîrceanu, ca la
oricare alt poet, în lirica erotică. Dar spre deosebire de
alţii, observa cu fineţe Ibrăileanu, la autorul Rapsodiilor
de toamnă, dacă sentimentul de dragoste îi evocă desigur natura, fenomenul nu se produce şi invers: „Natura nu-i evocă necesarmente imaginea iubitei”. Faptul
s-ar explica prin „structura sufletească specială” a poetului, care, deşi face figură de „proletar intelectual”, este
în realitate „un om al pământului, care continuă să păstreze legăturile cu natura”, rezistând în felul acesta psihologiei „proletar-intelectuale”.
Ibrăileanu vede o contradicţie între calitatea de inteSAECULUM 3-4/2018

lectual şi temperamentul liric al lui Topîrceanu, de unde
concluzia că poetul „este inclasificabil în categoriile inventate de critica noastră”. Avem de-a face, socoteşte
el, cu un creator liric „de o natură specială”, împletind
în scrisul său „impresionabilitatea şi pasiunea celui mai
subiectiv liric cu observaţia pătrunzătoare a unui realist”.
Să spunem în treacăt că această viziune o are criticul
și în faţa operei sadoveniene, ceea ce arată că ideea îi
era oarecum predilectă. În cazul lui Topîrceanu, ea are
incontestabil o aplicaţie largă şi uşor de argumentat.
Aşa se explică după Ibrăileanu „impresia neobişnuită
de luciditate”, pe care o produce lectura poeziilor lui Topîrceanu, „dacă cumva luciditatea aceasta nu se datoreşte controlului pe care-l exercită inteligenţa asupra
inspiraţiei”. Această ultimă ipoteză este foarte probabil
mai aproape de adevăr, în măsura în care realismul însuşi este şi el un atribut al inteligenţei.
Totuşi, criticului i se pare că sublinierea „rolului prea
excesiv al inteligenţei în creaţia lirică” nu e „un elogiu
de invidiat”, iar dacă însuşi Topîrceanu îşi mărturiseşte
această calitate nu e neapărat o dovadă că nu se înşală. În fond, susţine Ibrăileanu, „nu există artă fără instinct artistic”, cu toate că într-adevăr, la autorul
Parodiilor originale, „inteligenţa joacă un rol neobişnuit”.
În ochii criticului, ea reprezintă însă nu numai o forţă,
dar şi o slăbiciune, pe de o parte pentru că-i permite
poetului să-şi domine mijloacele şi să obţină din ele
„maximum de randament”, pe de alta, pentru că o atare
intervenţie „stânjeneşte jocul forţelor inconştiente, care
sunt rezervorul poeziei lirice”. Din această ultimă împrejurare, ar rezulta consecinţa că „poezia d-lui Topîrceanu
este lipsită de acele ecouri nelămurite şi de acea brumozitate care îngăduie cetitorului să-şi viseze liber visurile lui”, cu excepţia unor cazuri, rare, e drept, precum
acela al Baladei morţii, „poate cea mai bună din poeziile
sale”.
Concepţia pe care şi-o mărturiseşte Ibrăileanu despre „conflictul” dintre inteligenţă şi lirism se dovedeşte
astăzi foarte discutabilă. Dar chiar în ce-l priveşte pe
poetul comentat, ea nu-şi vădeşte oportunitatea ca re41

proş, ci tocmai ca model de diagnoză critică. Mai simplu
spus, nu opoziţia dintre cele două calităţi ce definesc
temperamentul liric al lui Topîrceanu se cuvine menţionată, ci tocmai rara lor sinteză imposibilă. Intuind cu
exactitate acest fenomen, criticul se sfieşte parcă să-i
acorde credit în totalitate.
Tot aşa de circumspect se arată el şi într-o altă privinţă. Topîrceanu ar fi, după părerea sa, „de un individualism desăvârşit”, întrucât ar considera că „poezia
are domeniul ei special şi anume numai ceea ce nu
poate forma materialul prozei”. Curioasă remarcă pe
seama unui autor ale cărui însuşiri mai accentuate ar fi
realismul şi inteligenţa! Ea s-ar potrivi mai curând unui
închinător al „poeziei pure”, adică celei din urmă ipostaze în care ar putea fi închipuit Topîrceanu. Dar criticul
vizează în realitate altceva, mai precis absenţa ideilor
sociale din opera poetului, idei care „ar fi mai ales apanajul prozei”. Întâi de toate însă, concluzia (sau imputarea) nu se verifică pe întreaga suprafaţă a operei în
chestiune şi cu atât mai mult în adâncimea ei, iar în al
doilea rând absenţa semnalată, chiar dacă ar fi reală,
nu compromite prin natura ei valoarea propriu-zis artistică a poeziilor lui Topîrceanu. Dar criticul împărtăşeşte
evident aici convingerea lui Gherea, îndrumătorul tinereţii sale socialiste, despre necesitatea înălţimii ideologice şi morale a creaţiei artistice. Totuşi el recunoaşte
că, pentru poet, exclusivismul menţionat poate fi socotit
o calitate, dar care are şi… defectul său, întrucât: „Poeţii
care o posedă nu poartă mărturia vremii lor şi opera lor
este lipsită de un ideal”.
Că o operă de artă ar putea să nu depună mărturie
pentru vremea ei este o ipoteză foarte insolită sub pana
unui critic determinist, dar ea devine plauzibilă dacă amprenta timpului e căutată numai în aşa-numitul conţinut
al operei, interpretat şi el nu doar ca univers imaginar,
ci mai cu seamă ca ideologie şi atitudine socială. Mai
noua şi mult mai subtila cercetare sociologică a literaturii găseşte urmele determinismului complex, sociopsiho-cultural, în primul rând şi de o manieră decisivă,
în lumea formelor şi a viziunilor estetice.
Cât despre lipsa idealului, fireşte social, ea reprezintă pentru Ibrăileanu, ca şi pentru Gherea, o imputare
deseori vehiculată, dar în cele din urmă fără fundament,
căci rostul artei nu e de a formula idei şi idealuri, ci de
a construi realităţi estetice, ale căror semnificaţii sunt
cu totul altceva decât orientarea conştientă a propriului
lor autor. Ibrăileanu plăteşte şi în acest caz tribut mai
vechilor sale convingeri din tinereţe despre atitudinea
artistului, despre moralitatea şi tendenţionismul artei.
Ciudat rămâne în cazul de faţă doar faptul că o asemenea obiecţie o îndreaptă criticul împotriva unui poet atât
de preţuit ca G. Topîrceanu.
Dar opera acestuia nu se rezumă la creaţia sa lirică.
Autorul este şi „un prozator de talent”, înzestrat cu calitatea neaşteptată la un poet a unei autentice obiectivităţi, după cum el s-a manifestat şi în critica literară, nu
atât prin recenziile sale, cât prin Parodiile originale, „în
care a prins esenţa şi fizionomia atâtor scriitori şi le-a
redat în chip surprinzător, prin acel gen de exagerare
care constă în izolarea şi reliefarea însuşirilor caracteristice ale unui scriitor”. Simţul critic al lui Topîrceanu
dovedeşte prin urmare larga lui comprehensiune, din
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care doar „un anumit fel de «modernism»” ar fi exclus,
pentru simplul motiv că „realismului său lucid îi repugnă
absconsitatea”.
Şi Topîrceanu este un scriitor realist, după opinia lui
Ibrăileanu, pentru că el „se ţine în sfera sentimentelor
normale, a acelora care formează fondul etern al vieţii
afective”, rareori dând expresie unui „sentiment cu un
caracter oarecum mai metafizic”, nici acela însă lipsit
de claritate, ci rezultat „din sugestiile ştiinţelor naturii şi
nu din solicitările inconştientului”. Poetul este capabil
de o mare varietate de mijloace şi de stări sufleteşti, prin
care se apropie mai mult de Eminescu, Vlahuţă, Anghel
şi Cerna decât de Coşbuc, Iosif şi Goga, iar şi mai
exact, revine criticul, de Vlahuţă şi Anghel. Concluzia
scoasă de aici e cu deosebire interesantă şi utilă: „Ca
şi aceştia din urmă, d. Topîrceanu e un poet mai mult
expresiv decât sugestiv şi, ca şi ei, d. Topîrceanu e mai
mult artist decât poet.”
A doua parte a articolului se ocupă în consecinţă de
mijloacele artistice ale scriitorului, aceasta reprezentând
în concepţia criticului partea propriu-zisă de analiză estetică. Proprietatea, lapidaritatea şi inventivitatea expresiei sunt, după Ibrăileanu, principalele însuşiri ale
poetului. Marea încercare pentru orice scriitor fiind selecţia cuvintelor, Topîrceanu o trece cu strălucire
printr-un „instinct infailibil”, îmbinând limbajul neaoş sau
familiar cu vocabularul cel mai neologistic. Criticul elogiază în continuare „adaptarea perfectă” a ritmului ca şi
a rimelor la conţinutul sufletesc. Dincolo de această
adaptare, „o problemă şi mai interesantă” este pentru
un artist compoziţia, „dozarea delicată a materialului de
gradaţie”, „utilizarea şi orânduirea tuturor mijloacelor de
fond şi de formă aşa încât totul să convergeze cătră
scopul unic şi suprem: producerea impresiei anumite”.
Iar această ştiinţă, Topîrceanu „o are în grad remarcabil”. Semnificativă ne apare în acest punct variaţia terminologică: instinctul de care Ibrăileanu vorbea ceva
mai sus e înlocuit acum prin ştiinţă, ceea ce în definitiv
se potriveşte foarte bine cu inteligenţa artistică a poetului.
Articolul se încheie printr-o rezervă foarte diplomatică: dotat „cu multe şi variate însuşiri de artist”, Topîrceanu nu ar avea „destulă stimă pentru rarele sale
calităţi”, tratându-şi arta „prea în diletant”, de unde recomandarea unei mai mari aplicaţii şi a unei mai deosebite consideraţii „pentru talentul său”.
Datând din 1920, textul lui Ibrăileanu ilustrează evoluţia sa de la critica militantă şi polemic-ideologică din
faza acut poporanistă la o critică mai obiectiv analitică,
interesată din ce în ce mai evident de problematica estetică, în perioada de după Primul Război Mondial. Fără
a renunţa, după cum am văzut, la mai vechile lui aprehensiuni şi exigenţe partizane, el le pune acum în mare
măsură în paranteză şi ia în considerare opera pe care
o analizează aşa cum este ea, fără reproşuri prea severe şi fără alte sancţiuni decât cele de ordin pur artistic.
Polemistul ideologic s-a retras în perioada interbelică
numai în disputele teoretice, în vreme ce, în critica aplicată, G. Ibrăileanu a evoluat în aceeaşi direcţie cu a adversarilor săi, adică în direcţia analizei preponderent
estetice şi a privilegierii calităţilor de ordin artistic.
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CU SUBIECT ȘI PREDICAT
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Vă propun un exerciţiu de gramatică elementară, pe
un text foarte simplu, cunoscut de majoritatea vorbitorilor de limbă română: Ce mi-i Tanda, ce mi-i Manda. Subiectele sunt Tanda, şi, respectiv, Manda; predicatul e,
în ambele propoziţii, i ce, cu pronumele ce, care poate
fi înlocuit cu orice nume, cu condiţia să se potrivească
ambelor subiecte. De altfel expresia actualizează sensul „sînt la fel”. Prezenţa pronumelui mi atrage atenţia
că asemănarea este valabilă doar din punctul de vedere
al celui care vorbeşte, lipsit de pretenţia de a generaliza,
aşa cum şi stă bine unui om cumpătat în ce spune. Nu
ar fi moral. Este ceea ce face dativul etic, despre care
se învaţă în gimnaziu şi pe care îl folosim mai toţi cînd
vrem să atragem atenţia asupra implicării noastre în
cele întîmplate.
După acest exerciţiu, vă rog să precizaţi cine sînt
Tanda şi Manda şi ce sînt ei. E cam greu, deşi, dacă ar
fi să dăm crezare afirmaţiei spune cu subiect şi predicat,
pe care o auzim adesea în mass-media, cu credinţa
celor ce o folosesc că totul e cît se poate de limpede,
ar trebui să fie cum nu se poate mai simplu. Dacă nu
putem, devine clar că undeva s-a strecurat o greşeală,
că, deşi enunţul are subiectele şi predicatele exprimate,
nu ştim de fapt nici cine sînt Tanda şi Manda, nici ce
sînt ei.
Voi construi acum o propoziţie pe care mai toţi o vor
considera aberantă: peştele psalmodiază o drujbă. Propoziţia pare absurdă pentru că peştele nu poate psalmodia, el tace ca un peşte, iar drujba ar putea fi pusă
în funcţiune, mînuită, reparată, dar nu psalmodiată.
Aberaţia presupune abatere de la normal, ca atare corectitudinea se raportează la normal, la ceea ce considerăm a fi normal. Poate fi considerat ceva corect şi
aberant în acelaşi timp? Printr-un exerciţiu de imaginaţie, vom constata că analiza sintactică a enunţului peştele psalmodiază o drujbă e posibilă şi conduce la
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identificarea funcţiei sintactice a cuvintelor (să nu-mi
spuneţi că nu vi s-a întîmplat măcar o dată să înţelegeţi,
sau să vi se pară că înţelegeţi un enunţ care conţinea
vreun cuvînt necunoscut!): peştele e subiect, căci despre el se vorbeşte, psalmodiază e predicat, spune ce
face peştele, iar o drujbă e complement, obiectul acţiunii. Din moment ce sintactic propoziţia e corectă e de
înţeles că greşeala e în altă parte, e în combinaţia cuvintelor, ale căror sensuri le face incompatibile. De aici
rezultă aberaţia enunţului.
Subiectul şi predicatul privesc doar nivelul gramatical al comunicării, fără implicaţii la nivelul lexical. Părţi
principale ale propoziţiei, cele două funcţii sintactice sînt
prezente totdeauna, chiar cînd nu sînt exprimate. Nici
nu ar putea fi altfel, din moment ce subiectul anunţă
despre ce urmează a se spune prin predicat, iar predicatul actualizează ce anume se spune despre subiect.
Cum se explică atunci invitaţia de la început la rezolvarea exerciţiului de gramatică? Sînt două motive: 1. corectitudinea exprimării nu se reduce la planul
gramatical1; 2. Fiecare domeniu de activitate are propria
terminologie, a cărei cunoaştere nu poate fi pretinsă
celor din afara domeniului, dar a căror folosire trebuie
să respecte sensurile atestate sau extensii ale acestora.
Expresia cu subiect şi predicat, care azi face carieră,
ar trebui să actualizeze cunoştinţe elementare de gramatică, din etapa pregramaticală a deprinderii practicii
unei corecte construiri a enunţurilor, cînd copiilor li se
cere să-şi precizeze şi să enunţe subiectul, despre care
urmează să spună ceva. Un răspuns ca Eu cînd ajung
acasă, mama se bucură, la întrebarea Ce faci tu cînd
ajungi acasă? îşi are explicaţia în insistenţa învăţătorului ca, pentru claritate, să se enunţe subiectul şi să se
repete partea comună din întrebare. Renunţarea la părţile comune, devenite inutile sau subînţelese, redundante, cum ar spune specialiştii, se învaţă ulterior, o
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dată cu înţelegerea entropiei, informaţia adusă de fiecare component al mesajului. Nu termenii trebuie să fie
învăţaţi, ci principiile promovate de entropie şi redundanţă. Nu definiţia extrem de elaborată a subiectului şi
a predicatului trebuie să fie în centrul atenţiei, ci definiţia
reclamată de practica vorbirii: să ştii despre ce vorbeşti
şi să ai ce spune despre realitatea respectivă, cu respectarea regulilor ulterior deprinse, ca să nu devii agramat.
Risc să supăr, dar trebuie să reiau. A spune ceva cu
subiect şi predicat înseamnă a construi un enunţ corect
după normele sintactice, cu ambele părţi principale ale
propoziţiei enunţate. Economia limbii impune însă ca
acestea să fie exprimate doar cînd informaţia furnizată
trebuie să fie obligatoriu actualizată. În dialogul – Vii? –
Vin. subiectul nu este exprimat, dar nici nu trebuie;
forma verbului predicat, de pers. a II-a în prima propoziţie şi pers. I în a doua propoziţie, face inutilă exprimarea subiectului, întrucît persoana a II-a este
conlocutorul, persoana cu care se vorbeşte, tu, iar pers.
I este locutorul, persoana care vorbeşte, eu, de aceea
subiectul se şi numeşte inclus (în forma verbului predicat). Exprimarea subiectului în asemenea situaţii se
face doar pentru insistenţă; – Tu vii? – Eu nu vin2. Repetarea subiectului în fiecare propoziţie a unei fraze sau
chiar într-o înşiruire de fraze ar conduce la crearea unui
text cacofonic3; a se compara Ion cînd m-a văzut, Ion a
făcut ochii mari şi Ion mi-a spus…, cacofonic, enervant,
plicticos şi confuz, consumînd timp inutil, cu ceea ce
obişnuit apare Cînd m-a văzut, Ion a făcut ochii mari şi
mi-a spus…
Aceste aspecte ale sintaxei sînt destul de bine cunoscute şi aplicate în practica vorbirii după posibilităţile
fiecăruia şi pe baza lor lingviştii au creat modele virtuale
pentru evitarea construcţiilor nereuşite4 şi sporirea calităţii exprimării. În ciuda insistenţei asupra subiectului şi
a predicatului, discuţia de aici nu priveşte sintaxa, ramură a gramaticii care se ocupă cu combinarea cuvintelor în propoziţii şi fraze, ci proprietatea termenilor
folosiţi, obiect de studiu al lexicologiei.
Trecerea termenilor dintr-un domeniu în altul este firească şi benefică, estompînd graniţele dintre domenii
şi favorizînd mai lesnicioasa înţelegere a realităţilor. Întreaga terminologie ştiinţifică s-a format prin specializarea unor cuvinte sau a unor sensuri ale cuvintelor, multe
reîntorcîndu-se ulterior în limbajul comun. Sensul „parte
principală de propoziţie care…” al cuvîntului subiect îl
găsim în Micul dicţionar academic abia la poziţia 18.
Cuvîntul valenţă, îl foloseau la început doar chimiştii, cu
referire la legăturile chimice, determinate de numărul
de atomi de hidrogen sau echivalenţi cu care se poate
combina un atom al unui anumit element sau radical şi
care definesc posibilităţile de dezvoltare, anumite valori.
De multă vreme cuvîntul a depăşit graniţele chimiei, intrînd în vocabularul comun, pentru a denumi posibilită44

ţile de dezvoltare în general.
Cuvîntul sintagmă, pînă nu demult puţin folosit chiar
de lingvişti5, a depăşit domeniul lingvisticii şi este frecvent auzit în limbajul mass-media cu sens confuz, apropiat de al cuvîntului expresie, ceea ce în lingvistică este
exclus, dacă nu se au în vedere segmente inferioare
cuvîntului. Folosit îndeosebi în sintaxă, cuvîntul sintagmă priveşte grupul de două cuvinte aflate într-o relaţie sintactică. El citeşte presa nu e o sintagmă, ci
conţine două sintagme, el citeşte şi citeşte presa, în ambele situaţii identificîndu-se relaţii sintactice, sintagmatice. Însă în Vino, Ioane cele două cuvinte nu formează
sintagmă; Ioane, la vocativ, nu e subiectul lui vino. Dacă
în analiza sintactică identificarea sintagmelor este foarte
importantă pentru stabilirea funcţiilor sintactice ale cuvintelor, în limbajul comun numai utilizatorii ar putea
preciza sensul cuvîntului sintagmă şi rostul folosirii lui.
Se vorbeşte mult în ultima vreme despre nişte penali şi
despre sintagma nişte penali, amestecîndu-se planurile.
Există sintagma sintagma nişte penali, care priveşte îmbinarea de cuvinte, dar nişte penali nu formează sintagmă, nişte şi penali nu sînt în relaţii sintactice; nişte
este articol şi nu poate avea funcţii sintactice. Am ilustrat aici doar cu nişte penali, dar exemplele sînt mult
mai numeroase6. Dacă sintagma presupune, cu obligativitate, doi termeni într-o relaţie sintactică, vom înţelege
de ce nici sintagma aceea cu românizarea7 nu respectă
definiţia sintagmei, deşi utilizatorul părea a fi respectabil
prin informaţiile furnizate.
Tot din limbajul lingviştilor a trecut în limbajul comun
şi cuvîntul conotaţie. În analiza semnificaţiei cuvîntului
lingviştii identifică un referent, realitatea extralingvistică
la care cuvîntul se raportează, denotatum-ul. Este sensul obiectiv al cuvîntului, de care trebuie să ţină seama
orice vorbitor. Cazurile cînd vorbitorul este indiferent
faţă de cele comunicate sînt extrem de rare, în firea fiecăruia fiind ca, o dată cu informaţiile despre realitate,
să-şi comunice şi propria poziţie, atitudine faţă de cele
relatate. Cu alte cuvinte, el nu numai comunică, ci se şi
comunică, adăugînd notaţii personale, conotaţiile. Sinonimele se folosesc tocmai pentru a actualiza conotaţiile,
perspectiva din acel moment a vorbitorului asupra realităţii denumite. E suficient să amintim seria de sinonime
pentru copil, care poate fi cînd prunc, cînd făt, cînd pui,
cînd odraslă, cînd vlăstar, cînd pici, cînd cocon, cînd
puşti, cînd broscoi etc., alegerea unui cuvînt sau a altuia
nefiind la întîmplare (fiul de domn poate fi vlăstar, dar
nu broscoi8). De fiecare dată alegerea e dictată de considerente personale, dar dezvoltarea se face pe baza
denotatum-ului, comun, a cărui neglijare poate conduce
la „cotonogeala” cuvintelor.
Într-o emisiune tv se vorbea despre doradă, care
poate fi genială dacă e pregătită cum se cuvine, nu prăjită, pentru că prăjeala are conotaţii proaste. Lăsăm deoparte pe genială, care vorbeşte despre geniul
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Note
creativităţii lingvistice al celui în cauză. Denotativ, pră1. Să nu ne inducă în eroare cuvîntul agramat, cu sensul
jeala rămâne prăjeală, cu părţile ei bune şi rele, iar părţile rele (proaste) sînt tot denotative. Mai nici un cuvînt „persoană care face greşeli elementare de limbă, în general;
nu poate fi iertat de conotaţii, ca atare şi cuvîntul pră- incult”. Cuvîntul este un împrumut din limba latină, unde
jeală ar putea avea conotaţii proaste, defavorabile pen- agrammatus era pus în legătură directă cu ars grammatica,
tru realitatea denumită. Enunţul Ion s-a prăjit e strict „arta de a vorbi şi a scrie corect”. Gramatica privea orice fapt
denotativ dacă s-a prăjit la soare, dar e conotativ dacă de limbă. Cuvîntul românesc agramatical nu acoperă toate
s-a prăjit la proces, sau într-o relaţie, efectul fiind defa- compartimentele limbii, ci reduce sfera referinţei la principiile
gramaticalităţii.
vorabil în ambele situaţii.
2. Nevoia de insistenţă asupra condiţiei tragice a subiecReiau: mai nici un vorbitor nu se mulţumeşte cu furnizarea unor informaţii, lăsîndu-se pe sine total de- tului, propria persoană, generează la Nicolae Labiş enunţul
oparte. Chiar în formularea unor probleme de Cel care a decis şi a schimbat/ Şi viselor le-a dat puteri și viaţă
matematică, fizică, chimie, alegerea unor cuvinte sau a / Tot eu eram, de mine oglindit, / Tot eu – mulţimea adunată-n
altora, de mai largă sau mai restrînsă circulaţie repre- piaţă (Bilanţ).
3. E necesară
zintă o marcă
precizarea că prin
distinctivă a vorcacofonie
se
bitorului, mărtudenumeşte
orice
rie a aderenţei
asociere de sunete
sale
la
un
cu
efecte
anume grup de
neplăcute,
nu
vorbitori. E total
numai repetarea
firesc şi nimeni
unor silabe ce connu-i poate conduc la formarea
testa alegerea,
unor cuvinte pe
decît dacă va
care
în
mod
constata inconobişnuit
nu
le
secvenţe între
pronunţăm
(Că
cînd
vorbire şi comaud cucul că cîntă,
portare. Provermă mir iarna ce
bul ori vorbeşte
mănîncă). Cacofocum ţi-e portul,
nia se opune eufoori te poartă cum
niei, succesiune de
ţi-e vorba prosunete cu efect
bează vechimea
plăcut, cu referire
fenomenului şi
uneori chiar la artendinţa societămonia dintre ce şi
ţii de a corija
cum se spune.
abaterile.
Aş
4. În 1943 Iorgu
aduce însă în
Iordan
publica
atenţie încă un
Limba
română
proverb, puţin
actuală.
O
Ilie Boca – Frescă Finlanda
modificat, ce e
gramatică
a
drept: să te aud
greşelilor.
cum vorbeşti şi-ţi
5.
Micul
spun eu cine
eşti. Vocabularul folosit poate proba orizontul cultural al dicţionar academic dă ca primă atestare a cuvîntului în limba
vorbitorului, dar, cînd cuvintele sînt folosite cum nu tre- romînă anul 1940.
6. Nu avem în vedere sensurile particulare ale articolului
buie, şi impostura. Şi nu iartă. E cartea de vizită pe care
o punem la îndemîna oricui. Cum pe mine orice mă nehotărît, pentru care trimitem la Topârceanu (O caricatură…
poate judeca, de pildă, pentru refuzul de a folosi pe â un chibrit…, o aia) şi la titlul unui articol din „Adevărul”, 9 marîn alte cuvinte, afară de român şi familia lui, sau pe sunt. tie 2018 (La ce te aştepţi cînd nişte experţi se pun să demoleze o clădire).
Sînt dispus să dau samă.
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Suceava, martie 2018
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7. TVR2, 12.03.2018.
8. Cineva se întreba pe facebook de ce fiii unor politicieni
de renume sînt numiţi totdeauna odrasle.
45

sămânța de vorbă

Maria Nițu

POVEȘTI CU CASTELE
DIN SPANIA PÂNĂ-N DANEMARCA

&

Gândisem odată să fac un repertoriu de expresii cu
substantive proprii, mai întâi cu toponime: de ce se
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spune „et in Arcadia Ego”, că „mergi la Canossa”, „treci
Rubiconul”, „descoperi America”, ești „în Turnul Babel”,
în „Grădina din Eden” ori „o întorci ca la Ploiești”, că ești
sau nu „tufă de Veneția”, că „toate drumurile duc la
Roma”, că „e ceva putred în Danemarca” etc. etc.
Dintre toate, mai repede cred că ajung în Arcadia
decât în Danemarca, dar deocamdată sigur merg în
Spania, vorba ceea, „a nimerit orbul Brăila”, darămite
eu Barcelona.
Să construiești „castele în Spania” și „castele de
nisip”! Ambele, se spune, sortite eșecului, deziluziei!

Cum terasa hogeagului rezervat era cu „vedere spre
mare”, pe malul Mediteranei, la Barceloneta, chiar o să
înalț reale castele de nisip.
În prima seară de plimbare pe faleză am văzut deja
mai multe construcții de nisip, mai departe de valurile
mării, la buza plajei dinspre oraș. Într-un mini-castel, în
turnulețe erau aprinse felinare ce luminau ca niște torțe
marginile crenelate de donjon. Și nu aveau castelani să
le apere și nici mauri să le invadeze!

Și atunci?! De ce a construi castele (de nisip) în Spania înseamnă iluzii, fantasme, reverii romantice, vise de
neatins, science fiction?!
Mai actual, updatat vremurilor, dacă tot ne pleacă
forța de muncă la cules de căpșuni, la agricultură prin
vecini, avem „iluzii moderne, să-ţi faci castele de căpşuni, în Spania” (Valeriu Butulescu).

Parcă are și un iz de zicere din ceva disensiuni culturale între țări, de origine engleză, franceză sau chiar
maură. Așa cum francezul spune „a o șterge
englezește” (s’en aller à l’anglaise), iar englezul, replică
în duel, „a o șterge franțuzește” (to the French leave).
Ori poate e din mentalul colectiv al unor popoare mai
îndepărtate și sărace, pentru care Spania (cea opulentă
PRO

Când eşti proaspăt pensionată, „tânără și neliniștită”,
retrasă din circulație precum o carte casată, dar vrei să
demonstrezi că nu ești totuși literă moartă, ci una fosforescent de vie și încă știi excelent să circuli, atunci
semnezi condica de prezență pe linia de start de la sezonul călătoriilor. Călătorii libere ca păsările cerului, scăpate de corsetul concediilor.
Într-o viață din rumeguș de cărți, ani întregi m-am
călătorit imaginar prin fotografii, albume de artă, un
meniu obișnuit al zilelor de langoare. Printre astfel de
orfevrării, albumele despre Gaudi mi-l filigranaseră fantastic și unic, astfel că devenise o obsesie să ajung la
Barcelona, „orașul lui Gaudi”.
Voisem de mult să plec în Spania, visul meu dinainte
de ’89 (când făcusem în studenție un curs facultativ de
limbă spaniolă de dragul versurilor lui Julio Iglesias, de
dragul lui Carmen a lui Bizet, de dragul Cordobei și Alhambrei – alte vrăjitorii din albume și mai ales de dragul
lui Don Quijote, prietenul meu prea visător).
Chiar crezusem că voi ajunge acolo, strecurată în
grupul organizat oficial la campionatul Mondial de Fotbal, la Madrid, în 1982, când urmăream, microbistă adhoc, Real Madrid şi FC Barcelona. Economisisem și
ceva bănuți…
Bineînțeles că au fost iluzii, visasem prea frumos
castele în Spania, care s-au dovedit de nisip la primul
val al realității, niciun vapor de pe Marea Mediterană nu
a oprit în portul meu, să mă îmbarce… Au fost primele
castele din Spania năruite, la un poker din cărți de joc
la cacialma.
Citesc acum în draci despre Barcelona, despre Catalonya, faza inițială dintr-o călătorie, dintotdeauna documentare apriorică și îndrăgosteală ca un preludiu al
unei viitoare povești de amor.
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iluziile optice în deșert te fac să vezi în aerul din orizontul unui cer halucinatoriu castele, oaze de verdeață cu
bogății luxuriante, când și un păhăruț de apă devine elixirul vieții. Le crezi cu toată ființa reale, pe aceste himere, castele în aer, vise deșarte în deșertul ca o
inepuizabilă mină de materie primă cu nisipul fin de aur
pentru castele, nisipul din clepsidră fără sfârșit …
Pandantul actual ar fi „castele pe lună ” („îți ofer luna
de pe cer”). Vise de acum de Star Trek cu căpitanul
Jean-Luc Picard, care se vor adeveri cândva, precum
submarinul căpitanului Nemo al lui Jules Verne, corolar
la Luceafărul de dimineață și seară la balconul Fetei
Morgana, prințesa din Pădurea Adormită.

Ilie Boca - Balcic
din perioada expansiunii sale coloniale) era un ținut
exotic, de neatins, unde dorești o viață de vis, de castelan, opusă celei unei cocioabe din realitatea banală.
Pentru ceva îndepărtat și iluzoriu, francezii mai spuneau
„castele în Asia” ori „en Albanye” (Albion=England).
Ori e din imaginarul erotic al unui timp romantic, cu
evadări de basm în ținuturi exotice.
Expresia „faire (batir) des chateaux en Espagne” (a
face – a construi – castele în Spania) s-a răspândit în
literatura medievală și prin „Roman de la Rose”, scris
în parte de Guillaume de Lorris, roman model al iubirii
perfecte, din iubirea ideală a trubadurilor pentru
doamna inimii lor. Era prin secolul XIII. Cum iubirea cavalerească are temei eroismul cavaleresc, în acea perioadă putea să circule ecoul unor războaie ale regelui
Charlemagne contra maurilor, din sec. 8, la cererea
emirului din Saragossa contra emirului din Cordoba și,
fiind înfrânt, a construi castele în Spania ar fi fost un
semn de victorie, dar a rămas un proiect neatins.
Expresia „castele în Spania” a devenit familiară datorită unei comedii în versuri, de mare succes, „Les
Châteaux en Espagne”, de Collin d’Harleville, reprezentată la Comédie Française, Paris, în februarie 1789, o
satiră la adresa celor ce-şi făuresc vise deşarte. Eroul,
un tânăr visător, trăieşte o viaţă imaginară drept soț al
unei fete foarte frumoase şi bogate, care de fapt se
căsătorește cu altcineva. Tânărul, incorijibil, reia astfel
de visuri matrimoniale, sedus de vraja castelelor vrăjite
din Spania.
Este o expresie „lansată la apă” în Evul Mediu, când
lumea medievală era lumea castelelor, a castelelor între
Spania și Franța, fortărețe între lumea musulmană și
cea creștină.
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Varianta „a face castele în aer (în nori, în cer / on air,
clouds, sky)” e ca un pandant la „Fata Morgana”, când
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„Chercher des chateaux en Espagne” (să cauți castele în Spania) cândva, în Franța secolului al XIII-lea, e
similar cu „morile de vânt ale lui Don Quijote”, etichetă
pentru acele proiecte utopice, fără sorţi de izbândă.
Este sinonim și cu pierdere de timp, poate pentru că
era un timp irosit în zadar într-o luptă sortită dinainte înfrângerii, castelele medievale contra maurilor fiind inexpugnabile, anume construite ca fortărețe de apărare,
făcând iluzoriu orice vis de cucerire.
E plină Spania de castele medievale, sute și mii, e o
călătorie de vis să pleci în căutarea castelelor celebre
din Spania: Palacio Real (Palatul Regal), din Madrid, El
Escorial, vestitul Alhambra de pe dealul Granadei, castelul Penafiel din Valladolid, Castelul San Fernando din
Catalonia, Palatul Regal Olite din regatul Navara, castelul gotic Lorca – Fortăreața Soarelui, Castelul
fortăreață La Mota din Medina del Campo și,
bineînțeles, visul de a fi castelan în cel mai celebru castel, El Alcazar din Segovia (sursă de inspiraţie, pare-se,
pentru castelul din filmul de desene animate Cenuşăreasa al lui Walt Disney).

&

În forma surioară, fără localizare, „castele de nisip”,
în esența ei semantică, nu e o în totalitate o sintagmă a
timpului medieval, constituie tot o expresie de origine
biblică, pornind de la imaginea din Evanghelia lui Matei
(7:26), din Pilda de pe Munte a lui Isus despre casa
vieții cu temelia clădită pe stâncă – pe cuvântul lui Dumnezeu, pe lucruri spirituale, rezistentă la intemperii, în
opoziție cu aceea clădită pe nisip – pe bani, carieră, lucruri materiale, efemere, dusă de prima ploaie, „to build
on sand” (Mathew). Aceasta este preluată și popularizată de Sfântul Augustin într-o predică despre „castele
clădite în aer, fără temelie” și corolar, în povața din
„Confesiuni” – „Învaţă să îţi scrii durerile pe nisip şi bucuriile pe stâncă”.

Prezentă și în alte limbi (engleză: „building castles
in the air”, „building castles in Spain”, în turcă: „Ispanaya
da satolar kurmak”, în germană: „spanische Schlosser
bauen”, italiană: „costruire castelli in Spagna” etc.) face
parte din arsenalul lingvistic universal, ca-ntr-un sistem
de vase comunicante, fereastră spre cultura și civilizația
universală în dinamica sa în timp și spațiu (diacronic și
sincronic).
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Castelul de nisip e legat de mare și totdeauna o ilustrată cu albastrul mării te emoționează, culoarea bleu
ciel este din satinul sufletului.
Când mergi pe plajă și închizi ochii, construiești imaginativ castele de nisip, care nu se dărâmă la primul
val, pentru că sunt în inima și gândul tău, rămân și când
deschizi ochii, dacă sunt pe temelia iubirii și alături un
prunc al copilăriei tale construiește de-a adevăratelea
cu găletuşa şi lopăţica în nisip castele.
În limba engleză, expresia „a construi castele în
Spania” (to build castles in Spain / in the air, clouds or
sky) echivalează cu a visa cu ochii deschişi.

&

Plajele Spaniei sunt pline de castele de nisip. Imaginarul e artă, o artă a nisipului din clepsidră. Un boem
(german sau de altă nație) a construit un castel de nisip,
pentru plăcerea lui și a turiștilor. Și cum românul nostru
e practic și inventiv, a prins din „aer” ideea de afacere
plăcută și rentabilă și a început să construiască cu adevărat un castel maare, maare. Este povestea relatată
în presă despre castelul impozant cu creneluri, donjonuri, turle şi pasaje, din nisip fin de Mediterana, devenit
o atracţie turistică pe plaja din Valencia, cu castelanul
(arhitect din Brăila), desculț (ca orice om al plajei), cu
pantaloni scurți și tricou, care în rucsacul său avea în
primul rând rezervă de apă și un furtun, să stropească
mereu castelul, ca pe floarea din deșert a Micului Prinț.
„Îl ud cu apă mereu, ca să nu îl roadă vântul”. Iar turiștii
se pozează cu el, „într-o imagine de carte poştală din
alte timpuri” (pe care instantaneu o pun pe Facebook
ori Instagram) cu iluzia că pentru acel flash de timp sunt
castelanii unui castel de nisip în Spania. Castelul handmade veritabil, „artizanat” pentru câțiva euro, e în sine
o atracție turistică.

De la un fir de nisip s-a ajuns apoi la o mafie a castelelor de nisip și chiar la războaie între clanuri, ca pe
vremuri, între creștini și mauri, de la plaja din Alicante,
pe plaja s’Arenal din Palma de Mallorca în Insulele Baleare… Să nu faci venit ilicit, se taxează orice, la primărie ori la clan, taxa de protecție, biletul de intrare la
spectacol, castell show.
Doar copiii cu găletușa de nisip și lopățica nu sunt
taxați ori amendați.
Când nu faci afaceri cu sensibilitatea oamenilor, a
construi în nisip e o artă, chiar beduinii pelerini în deșert
sunt artiști trubaduri ai nisipurilor.
Castele de nisip de basm devin realitate spectaculoasă realizată de întregi echipe internaționale de artiști
ai nisipului, pe plaja spaniolă din Benidorm – cu Steagul
Albastru European, blazon pentru una dintre cele mai
curate plaje din Europa (aici ești amendat dacă te plimbi
noaptea pe nisipul impecabil al plajei). Amplasate în locuri speciale, sculpturile în nisip sunt periodic „plouate”
de către tehnicieni, pentru a-și păstra prospețimea.
Castelul de nisip este obiect de record în Guiness
Book, dar oare ce visător ar putea fi mai mare ca Don
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Quijote?!
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Dacă nu fac castele din nisip, spaniolii fac castele
din trupuri umane, turnuri, piramide, donjonuri, ca un
concurs între cete, la sărbătoarea Castellers din Catalonia, una dintre multele sărbători specifice, căci La
Fiesta este sufletul, spiritul Spaniei (the soul of Spain).
Este o tradiție cu particularități unice, desfășurată la
mari sărbători religioase, introdusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO, din 2010.
Tradiția catalană a pornit din regiunea Campo de
Tarragona și castellerii, constructorii de castele, se antrenează tot anul, sub deviza Forță, Echilibru, Curaj și
Bun-simț (Força, Equilibri, Valor i Seny), calități care-i
ajută să se sincronizeze în construirea unui castel cât
mai grandios. Fundalul muzical este Toc de Castells,
piesă interpretată la chirimie (gralla) și țambal. Castellerii, desculți (pentru a putea escalada scara de trupuri),
au cămăși cu mânecile lungi, de culoare specifică cetei
și cu emblema cetei cusută deasupra buzunarului de la
piept, pantalon alb, de țesătură groasă rezistentă, cu
talia înaltă, cu brâu adesea negru și batistă mare, triunghiulară, roșie (precum cravata de pionier), cu puncte
albe.
Stau pe plajă și fac castele din cărți de joc, dar la
prima mișcare se dărâmă, nu e niciun miraj în cărțile de
joc, sunt doar cu vrăjitoare, valeți de ghindă, dame de
pică, ași de treflă…

Următorul castel, putred sau nu, cred că o să-l caut
totuși în Danemarca, lângă Elsinor.

Ilie Boca - Peisaj din Saint Michel
PRO
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Cristian Gabriel Moraru

DECRIPTAREA
UNEI NUVELE INIŢIATICE:
„SECRETUL DOCTORULUI
HONIGBERGER”, DE MIRCEA ELIADE
(III)

2.6. SDH: o nuvelă despre „siddhi”

2.6.1. Consideraţii preliminare
Am arătat în prima parte a acestui capitol derivarea
nuvelei SDH din yoga. Jurnalul doctorului Zerlendi adnotat de narator descrie cu minuţiozitate practicile yoga
şi s-ar putea realiza chiar un comentariu literar al acestora plecând de la lucrările de specialitate consacrate
de Mircea Eliade acestui sistem de gândire indian.
Experienţele descrise în jurnalul secret al doctorului
sunt foarte asemănătoare cu Yoga-sutra lui Patañjali.
Pasaje din acest jurnal pot fi puse chiar în coloană paralelă cu pasaje din tratatul lui Patañjali pentru a evidenţia astfel corespondenţele, însă nu acesta este
scopul urmărit în secvenţa acestui capitol.
Am preferat să aduc în discuţie doar o anumită
etapă din cele opt ale sistemului yoga în concepţia lui
Patañjali, şi anume cea în care yoghinul dobândeşte
acele „siddhi” sau puteri miraculoase cum ar fi: reactualizarea mitului androginului, samyama asupra propriului
corp sau ieşirea din timp.
Despre aceste puteri miraculoase care sunt descrise
în jurnalul secret al doctorului Zerlendi şi care contribuie
major la realizarea fantasticului în această nuvelă, chiar
naratorul emite o succintă caracterizare:
„...numai după ce dobândeşti cele dintâi puteri şi-ţi
cad brusc vălurile de pe ochi, îţi dai seama cât e de
mare ignoranţa oamenilor şi ce dureroasă iluzie îi păcăleşte zi cu zi, până în pragul morţii. Voinţa şi energia
pe care le depune un om ca să-și satisfacă ambiţia socială sau vanitatea ştiinţifică sunt poate chiar mai mari
decât aceea care ţi se cere pentru a dobândi lucrul
acesta extraordinar: propria ta salvare din nimicnicie,
din ignoranţă şi din durere.” (SDH, p. 43).
PRO
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Aşadar, în acest fragment ni se rezolvă posibilitatea
de a transcende cu adevărat condiţia umană şi implicit
cronotopul în care fiinţează o persoană. În cele ce urmează, aceste puteri miraculoase vor fi interpretate prin
raportare la interferenţele pe care le au cu alte coduri
culturale.

2.6.2. Yoga şi refacerea androginiei
Într-un pasaj din jurnalul secret al doctorului Zerlendi
se face o subtilă trimitere la mitul androginului. Iată cum
sună fragmentul respectiv:
„«Am unificat cu destulă uşurinţă cele două curente
(?), până la călcâi, scrie iarăşi doctorul, în legătură cu
aceeaşi experienţă. În acea clipă, am avut senzaţia precisă că sunt sferic, că am devenit o bulă impenetrabilă,
perfect impermeabilă. Sentiment plenar de autonomie,
de invulnerabilitate. Miturile referitoare la omul primitiv,
conceput sub formă de sferă, derivă din această experienţă a unificării curentelor.»” (SDH, pp. 55-56).
Afirmaţiile doctorului Zerlendi din jurnal sunt destul
de lămuritoare, însă ceea ce uimeşte este faptul că prin
practicarea de yoga se poate restaura starea de androginie, fiinţa perfectă. Unificarea celor două curente, altfel zis, unificarea principiului masculin şi a principiului
feminin, a ying-ului cu yang-ul şi senzaţia apoi a invulnerabilităţii, a sfericităţii, sunt de fapt o lectură inversă
a mitului androginului din Banchetul lui Platon.
Acolo, strămoşul mitic al omului este descris ca
având o formă sferică şi obţinând nemurirea prin păstrarea contactului direct cu divinitatea.
Însă, din cauza orgoliului de a fi egal sau chiar stăpân zeilor (în ciuda faptului că era o fiinţă perfectă),
omul a fost tăiat în două şi de atunci fiecare îşi caută cu
orice preţ jumătatea.
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Această pedeapsă divină care a condus inevitabil la
decăderea condiţiei umane a prilejuit de bună seamă la
indieni, ca şi la celelalte popoare antice, de altfel, încercarea de refacere a stării de androginie, de reconfigurare a fiinţei perfecte.
Or, tocmai asta face şi yoghinul Zerlendi, iar jurnalul
său secret stă mărturie. Sistemul indian yoga păstrează
aşadar reminescenţe ale mitului androginului.
Cum se explică inserarea de către Eliade a mitului
androginului în nuvela SDH? Un răspuns l-ar putea constitui faptul că însuşi Mircea Eliade s-a arătat interesat
de acest mit, lucru vădit şi de teoretizarea acestuia în
tratatele sale ştiinţifice de mai târziu.
Despre androgin, Eliade afirmă că „este un arhetip
cu răspândire universală”28, aşadar, nu ne este neclar
de ce acesta a apărut deseori reflectat în literatura universală.
Eliade a fost un mare cititor de Balzac, parcurgându-i aproape întreaga operă şi nu i-a scăpat cu siguranţă din vedere faptul că în Séraphita mitul
androginului apare ca motiv central. În legătură cu acest
roman balzacian iată ce afirma Mircea Eliade:
„Séraphita este fără îndoială cel mai încântător dintre romanele fantastice ale lui Balzac. Nu din cauza teoriilor lui Swedenborg, de care este pătruns până la
ultima fibră, ci pentru că Balzac a reuşit să dea o strălucire fără seamăn unei teme fundamentale a antropologiei arhaice: androginul considerat drept imaginea
exemplară a omului perfect.”29
Arhetip cultural important, androginul a stat în centrul preocupărilor gnostice şi teosofice; literatura a revendicat până la desfigurare chiar acest mit al
androginului. Rezonanţa sa ezoterică a fascinat dintotdeauna spiritul uman, iar Eliade nu avea cum să facă
excepţie de la regulă.

2.6.3. Transa cataleptică şi ieşirea din timpul profan numit istorie
Printre experienţele descrise în jurnalul său secret,
doctorul Zerlendi aminteşte şi de transele cataleptice în
care intra şi verificarea personală a ieşirii din timp. Iată
un pasaj elocvent în acest sens:
„Pentru întâia dată am putut verifica personal ieşirea
din timp. Căci, deşi spiritul rămânea activ, trupul nu mai
participa la curgerea timpului. Înainte de a provoca
transa, mă bărbieream şi, după 36 de ceasuri, obrazul
meu era tot atât de neted ca în clipa când cădeam în
transă. Era şi firesc să se întâmple astfel. Căci timpul
este experimentat de om prin ritmul său respiratoriu.
Pentru orice om, între o inspiraţie şi o expiraţie se
scurge un anumit număr de secunde: viaţa coincide, în
om, cu timpul.” (SDH, pp. 62-63).
La Mircea Eliade, ieşirea din timp, aşadar suprimarea „terorii istoriei” este o
macro-temă care străbate
de la un capăt la altul întreaga sa operă literară.
Istoria este definită de Mircea Eliade în termenii efemerităţii, este văzută ca un fel de încorsetare a fiinţei
eterne care este omul. Evadarea din timpul profan presupune totodată ancorarea în timpul mitic, sacru, revelator. În Tratat de istorie a religiilor, Eliade opina
următoarele, referitor la acest timp pe care-l numea hierofanic:
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„Termenul timp hierofanic […] acoperă realităţi foarte
variate. El poate desemna timpul în care e cuprinsă celebrarea unui ritual şi care, prin acestea, e un timp
sacru, adică un timp esenţial diferit de durata profană
care îi urmează. El poate, de asemenea, desemna timpul mitic. Fie recuperat indirect printr-un ritual, fie realizat prin repetarea unei acţiuni înzestrate cu un arhetip
mitic. În sfârşit, el mai poate desemna ritmurile cosmice
(de pildă, hierofaniile lunare), în măsura în care aceste
ritmuri sunt considerate relevaţii […] ale unei sacralităţi
fundamentale subiacente Cosmosului.”30
Yoga, sistem soteriologic, a dezvoltat şi practicile
care ajută la vindecarea omului de suferinţa vieţii în
timp. Ieşirea din istorie, abolirea legii Karmice a fost obsesia omenirii de la societăţile arhaice şi primitive până
la societăţile moderne.
Ţelul înţeleptului indian este în definitiv acela de a
se elibera de şirul infinit de reîncarnări, de a-şi elibera
astfel spiritul închingat. „Din perspectiva curentului yoghin, depăşirea temporalităţii are loc numai odată cu
atingerea unirii cu increatul de dinainte de creaţie.”31
De asemenea, trebuie evidenţiat faptul că există o
diferenţiere netă între ieşirea din timp şi ieşirea de sub
constrângerile timpului.
În cazul nuvelei de faţă, ieşirea din timp prin intermediul practicilor yoga aruncă un văl misterios deasupra personajului Zerlendi pentru un lector neavizat,
deşi, în realitate, lucrurile se pot întâmpla exact aşa cum
sunt descrise. În urma aventurii indiene pe care o trăise
şi care-i revelase anumite lucruri, trecute mai apoi sub
tăcere, Mircea Eliade era îndrituit în 1978 să afirme:
„Cred în realitatea experienţelor care ne fac să «ieşim
din timp»…”32
Transcenderea condiţiei umane şi ieşirea din timp,
ambele realizate prin practicarea yogăi, scot în evidenţă
şi un alt aspect, şi anume acela că acestea nu sunt rezervate profanilor, ci doar iniţiaţilor.
Deşi „încăpăţânarea pe care au avut-o yoghinii de-a
se ascunde sub un ezoterism atât de absolut poate
părea un gest de egoism epocii noastre de democraţie”33, trebuie avut în vedere faptul că nu oricine poate
accede la asemenea realizări, ci numai cei aleşi, cei cărora li s-a hărăzit asta.
Transcrierea în această nuvelă a experienţei unui
„jivanmukti” (în cazul nostru, doctorul Zerlendi) care trăieşte totuşi aidoma tuturor celorlalţi oameni, ne face dovada şi a unui paradox soteriologic fundamental.
Prin tema ieşirii din timp, ilustrată în nuvela SDH, se
face încă o dată resimţit ecoul ezoterismului indian în
cultura română, Mircea Eliade putând fi alăturat unei
adevărate pleiade de scriitori care au avut ca sursă de
inspiraţie India.
2.6.4. Dobândirea invizibilităţii prin samyama
asupra corpului
Invizibilitatea, această putere miraculoasă pe care
yoghinul o dobândeşte prin practicarea de samyama
asupra propriului corp este redată într-un pasaj din jurnalul doctorului Zerlendi în felul următor:
„«5 Februarie. De curând, samyama asupra corpului. E de necrezut şi totuşi e adevărat». Însemnarea
aceasta ar putea avea un sens dacă doctorul se referă
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la un anumit text din Patanjali, care spune că prin samyama asupra propriului său corp, yoginul se face nevăzut privirilor celorlalţi oameni. Prin samyama,
Patanjali denumeşte ultimele trei etape ale desăvârşirii
yoghice, asupra cărora e greu de stăruit aici.” (SDH,
pp. 64-65).
Acest fragment al nuvelei este parcă desprins din
yoga-sutra, de Patanjali, căruia, în 1962, Mircea Eliade
îi va consacra de altfel un volum, Patañjali şi yoga.
Cât despre motivul invizibilităţii prin ieşirea din lumină, se poate spune că este des întâlnit în literatura
de sorginte fantastică. Todorov, de pildă, când face o
clasificare tematică a fantasticului, îl citează pe P. Penzoldt, la care se regăseşte şi acest motiv:
„La Penzoldt găsim o împărţire mai detaliată (în capitolul intitulat Motivul principal): fantoma, strigoiul, vampirul, vârcolacul, vrăjitorul, fiinţa invizibilă, spectrul
animal.”34

2.7. Pe urmele unui mit cultural: Shambala
Interesul lui Mircea Eliade pentru un centru iniţiatic
superior al lumii este vădit şi în nuvela SDH. Tema centrală a acestei nuvele este Shambala sau Agarttha, acel
„centrum absconditus” al lumii, de la care se revendică,
după opinia multora, toate tradiţiile ezoterice.
Într-una dintre cărţile sale despre India, chiar autorul
însuşi mărturiseşte căutarea febrilă a acestui topos: „Au
trecut două luni de când m-am statornicit în Swarga-Ashram şi multe lucruri noi am aflat, multe mai am de scris
în aceste memorii. Dar pe nimeni n-am întâlnit care să
ştie unde se află Agarttha...”35
Mai înainte însă de a vedea cum se reflectă acest
mit cultural în nuvela lui Eliade, să trecem în revistă istoria acestuia, aşa cum ne este relatată în literatura occidentală.
Printre cărţile care au produs vâlvă în legătură cu
acest topos imaginar se numără cele ale unor Louis
Jaccolliot, Saint Yves d’Alveydre, Ferdinand Ossendowski şi René Guénon.
Acest centru iniţiatic superior se pare că-şi avea sediul, în evul antic, la Ayodhya, care era încă accesibil
exterior. După ce a fost ascuns de ochii lumii, centrul a
purtat mai multe denumiri precum Paradesha, Agarttha,
Tula (Thule), Sweta Dwipa (Insula Albă) etc., în funcţie
de multiplele tradiţii care s-au ramificat în diversele spaţii religioase şi culturale.
În România, de pildă, Vasile Lovinescu consideră că
acest topos este reperabil în majoritatea basmelor
noastre sub numele de „tărâmul celălalt”, „tărâmul subteran”.
Într-al său capitol, René Guénon: derivă şi corabie
a nebunilor, din volumul Limitele interpretării, Umberto
Eco, aplicând principiile criticii scientiste, vorbeşte în
termeni foarte ironici la adresa cărţii Regele lumii, de
René Guénon, atunci când îi descrie conţinutul:
„...autorul e de acord cu existenţa unui centru spiritual ocult, guvernat de un Rege al lumii, de către care
ar fi conduse evenimentele umane. Acest centru coincide pentru Guénon cu regatul subteran Agarttha, care
s-ar găsi în Asia, probabil în Tibet, dar s-ar ramifica pe
sub continente şi pe sub oceane. Textele de la care
Guénon porneşte nu sunt anterioare celei de a doua juPRO
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mătăţi a secolului al XIX-lea şi sunt lipsite de orice credibilitate ştiinţifică; Guénon înţelege să demonstreze că
centrul subteran şi Regele lumii sunt atestate de toate
mitologiile şi religiile şi că regatul Agartthei se identifică
după toate evidenţele cu acel centru misterios din Asia
în care, după spusele legendei, au emigrat Templierii
după distrugerea lor de către Filip cel Frumos, precum
şi Roza-Cruceenii. E vorba, prin urmare, de a merge în
căutarea nu a unui singur text arhetipal, ci a mai multora, sau – în absenţa acestora – în căutarea unor infinite versiuni ale tradiţiei.”36
Despre acest veritabil centru ascuns al lumii se mai
spune că ar tezauriza toate cunoştinţele lumii şi că e
păstrătorul tuturor doctrinelor şi miturilor din timpuri imemoriale. Ocultarea acestui topos ar coincide, după cele
relatate de René Guénon, cu începutul lui Kali-Yuga,
„vârsta neagră” sau „vârsta de fier”.
Profeţiile Shambalei sunt destul de stricte referitor
la acest lucru. Ieşirea poporului din tărâmul subteran al
Agartthei va fi numai atunci când va lua sfârşit acest
ciclu temporal şi se va reinstaura starea primordială.
În ceea ce priveşte ierarhia Shambalei, Silviu Lupaşcu afirmă, în prefaţa la traducerea în română a cărţii
lui Ferdinand Ossendowski, următoarele:
„În Bêtes, Hommes et Dieux, Ferdinand Ossendowski dezvăluie faptul că Regele lumii, conducător suprem al Agartthei, poartă numele de Brahâtmâ, ipostază
a Spiritului Divin, care se află în legătură şi comunicare
directă, continuă, cu Dumnezeu şi care vorbeşte cu
Dumnezeu «faţă către faţă». Brahâtmâ este secondat
de alte două puteri spirituale (...), Mahâtmâ (care cunoaşte evenimentele viitoare) şi Mahânga (care are în
puterea sa cauzele acestor evenimente), trinitate sacră
care verifică întru totul legile tripartiţiei indo-europene,
enunţate de Georges Dumézil şi evidenţiate de Mircea
Eliade în domeniul istoriei comparate a religiilor.”37
Victoria LePage afirmă în cartea sa despre Shambala că meritul pentru a fi atras pentru prima oară atenţia cercurilor oculte din Occident asupra existenţei
acestui topos spiritual suprem îi revine aproape în totalitate doamnei Blavatski, fondatoarea Asociaţiei Teosofice în 1879, care, în cartea Doctrina Secretă, numea
acest tărâm „Fabuloasa Shambhala”.
Însuşi Mircea Eliade avea în plan să publice o carte
despre simbolistica Centrului, în care ar fi amintit fără
îndoială despre acest topos aşa cum se regăseşte el în
mitologia budistă şi indiană, dar, din păcate, n-a mai dus
la capăt acest proiect.
Oricum, esenţialul poate fi redat doar în câteva
fraze. În concepţia lui Eliade, care a mărturisit că şi-a
atins centrul chiar de câteva ori, calea ce duce spre
centru este una dificilă, presărată cu primejdii de tot felul
întrucât este un rit iniţiatic al trecerii de la profan la
sacru, de la efemer şi iluzoriu la realitate şi eternitate,
de la moarte la viaţă, de la om la divinitate.
Revenind la nuvela SDH, primele indicii textuale
despre mitul cultural al Shambalei apar într-o însemnare fugară a doctorului Zerlendi pe care naratorul o
descoperă pe prima pagină a unui caiet plin de exerciţii
sanskrite: „Erau câteva cuvinte, turburătoare însă pentru mine. Shambala = Agarttha= tărâmul nevăzut”.
(SDH, p. 35).
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După aceea, jurnalul secret al doctorului Zerlendi
conţine mai multe pasaje referitoare la acest mit. În linii
mari, Eliade, care citise, fără doar şi poate, cărţulia lui
René Guénon, Regele lumii, apărută în 1927, reiterează subiectul clasic al acestui mit.
Călătoria iniţiatică spre tărâmul nevăzut al Shambalei se realizează cu ajutorul tehnicilor yogine, explicate
de altfel şi în tratatul lui Patañjali.
Jurnalul doctorului Zerlendi respectă îndeobşte toate
legile ezoterismului şi ale disciplinei arcanelor. Pentru
a nu cădea sub ochii profanilor, doctorul Zerlendi îşi păzeşte secretul propriilor experienţe prin scrierea jurnalului în limba sanskrită.
Primul şi cel mai lung pasaj din jurnalul inserat în nuvelă despre Shambala mărturiseşte credinţa doctorului
Zerlendi că Honigberger izbutise să acceadă la Shambala exclusiv în legătură cu acest lucru:
„«Tot ce ştiam despre Honigberger mă îndemna să
cred că el pătrunsese în Shambala datorită tehnicii sale
yogice, în care ajunsese maestru încă înainte de 1858,
dar că misiunea cu care fusese încredinţat, probabil, nu
izbutise s-o ducă la bun sfârşit. Numai aşa îmi explic de
ce s-a întors atât de repede din India, şi de ce a murit
puţin timp după întoarcere, lăsând documentul acela de
o atât de mare importanţă în mâinile unui tânăr nepriceput ca J. E.»...” (SDH, pp. 58-59).
În aceste fraze se observă inserţia a unui alt personaj, al cărui nume este redat numai prin iniţiale. Cine să
fie misteriosul personaj? Este în orice caz cel căruia Honigberger îi dezvăluise adevărul despre existenţa
Shambalei, aşa cum reiese şi din următorul fragment:
„«Între alte lucruri de cea mai mare însemnătate pe
care Honigberger le destăinuie lui J.E. a fost şi existenţa
Shambalei, a acelei ţări miraculoase care, după tradiţii,
se află undeva în Nordul Indiei, şi în care numai cei iniţiaţi pot pătrunde.” (SDH, p. 57)
În ceea ce priveşte identitatea misteriosului personaj
J. E. există trei posibilităţi de interpretare. Sub aceste
iniţiale se poate ascunde fie corespondentul lui Honigberger din epocă, Eugène Jacquet, fie Julius Evola,
care împărtăşea viziunea guénoniană asupra Tradiţiei,
iar Eliade avusese acces la două articole ale sale nu cu
mult timp înainte de a scrie nuvela.
A treia variantă posibilă ar fi ca iniţialele numelui
acestui „tânăr nepriceput” să redea chiar pronumele
franţuzesc de persoana I, singular, je, acest fapt indicându-l pe Mircea Eliade care, în timpul şederii sale în
India, pesemne că citise memoriile lui Honigberger şi
se interesase de legendele care circulau pe seama
acestuia.
Altfel, cum s-ar explica următorul fragment în mod
vădit autobiografic:
„Cu câtă strângere de inimă am cetit eu paginile de
mai sus! Câte amintiri m-au năpădit deodată, în inima
nopţii, întâlnind aceste două nume: Shambala şi Agarttha! Căci în căutarea tărâmului nevăzut pornisem şi eu,
cândva, hotărât să nu mă mai întorc în lume înainte de
a-l cunoaşte. O rană veche, pe care o credeam de mult
vindecată, a început să sângereze, amintindu-mi lunile
acelea petrecute în Himalaya, foarte aproape de graniţa
Tibetului, pe drumul sfânt al Bhadrinatului, întrebând din
eremit în eremit dacă nu cumva a auzit de Shambala,
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dacă nu ştiu de cineva care să-i fi cunoscut taina. Şi
cine ştie dacă, până la urmă, din coliba mea de pe malul
stâng al Gangelui, din acel kutiar năpădit de junglă, la
care de mult nu mă mai gândesc decât ca la un paradis
pierdut –, cine ştie dacă nu mi-ar fi venit chiar de acolo
dezlegarea şi n-aş fi izbutit, după ani de încercări şi pregătiri, să aflu drumul tărâmului nevăzut. Dar mi-a fost
scris să nu-l pătrund niciodată, ci să-l port până la
moarte în melancoliile mele...” (SDH, p. 59).
Eşecul lui J.E. e implicit şi eşecul lui Eliade. Maya,
în înţelepciunea ei supremă, îl ajutase pe Eliade să rateze şi India eternă după ce, în prealabil, o ratase pe
cea istorică, în urma cerţii cu profesorul Dasgupta.
Un alt aspect important îl constituie corespondenţele
secrete dintre cele două nuvele publicate în 1940 în
acelaşi volum, SDH şi NS. Un pasaj din jurnalul secret
al doctorului Zerlendi pe care ni-l tălmăceşte naratorulpersonaj este elocvent în acest sens:
„«Cunosc acum drumul Shambalei. Ştiu cum se
ajunge acolo. Mai pot spune încă ceva: au ajuns de
foarte curând acolo trei oameni din continentul nostru.
E drept, doi dintre ei sunt ruși. Fiecare a plecat singur
şi a ajuns în Shambala prin mijloace proprii. Olandezul
a călătorit chiar fără să-şi ascundă numele până la Colombo. Ştiu toate acestea din lungile mele transe, când
văd Shambala în toată măreţia ei, văd uniunea aceea
verde între munţii acoperiţi de zăpadă, casele acelea
ciudate, oamenii aceia fără vârstă, care-şi vorbesc atât
de puţin, deşi îşi înţeleg atât de bine gândurile. Dacă
n-ar fi ei, care să se roage și să gândească pentru
ceilalți toți, continentul întreg ar fi zguduit de atâtea forțe
demoniace, pe care lumea modernă le-a dezlănțuit de
la Renaștere încoace.»” (SDH, pp. 67-68).
Acest fragment deschide numeroase portiţe spre
alte lucruri, adâncind misterul. În primul rând, cei trei
oameni despre care afirmă doctorul Zerlendi că au
acces la Shambala face o trimitere subtilă la cele trei
personaje principale ale nuvelei NS: Eliade, care se ascunde sub masca naratorului, Bogdanof şi Van Manen.
Acolo mitul cultural al Shambalei este transpus în altă
manieră, şi anume, prin reactualizarea trecutului. Cei
trei sunt puşi să asiste la evenimente petrecute cu un
veac şi jumătate în urmă.
Toposul simbolic al Shambalei este redat prin împrejurimile tainice ale Calcuttei, Serampore şi Titagarh. De
altfel, Titagarh este anagrama cuvântului Agartthi, celălalt nume al Shambalei.
Trimiterea directă la olandezul Van Manen ficţionalizat în nuvela NS este evident. Ceea ce este şi mai interesant este că în spatele acestui personaj se poate
ascunde din nou Eliade.
Relevantă este fraza următoare: „Olandezul a călătorit chiar fără să-şi ascundă numele până la Colombo.”
Or, în 1978, Eliade mărturisea în Încercarea labirintului:
„Am făcut două săptămâni de la Port-Said la Colombo. Dar deja, în Oceanul Indian, am întâlnit Asia!
Descoperirea insulei Ceylon a fost nemaipomenită. Cu
douăzeci şi patru de ore înaintea sosirii simţeam parfumul copacilor, al florilor, un parfum necunoscut... Aşa
am ajuns la Colombo.” 38
Şi sintagmele „casele acelea ciudate”, „oamenii
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aceia fără vârstă” îşi găsesc un ecou intertextual în nuvelă. Casa doamnei Zerlendi poate părea una ciudată
prin aspectul ei vechi, crepuscular. Cât despre doamna
Zerlendi, naratorul afirmă: „Nu îmbătrânea ca toată
lumea această doamnă. Sau, poate, îmbătrânea asemenea femeilor din alte veacuri; înțelegând,
într-un
chip tainic, că prin moarte se va apropia de marea iluminare a tuturor înțelesurilor, iar nu de sfârșitul unei vieți
pământene, de uscarea treptată a cărnii și topirea ei definitivă în pământ.” (SDH, p. 10).
Aşadar, casele ciudate, locuite de oameni fără vârstă, pe care Zerlendi afirmă că le-a văzut în transa sa
în Shambala, sunt similare casei boiereşti şi doamnei
Zerlendi, care fiinţează, de fapt, într-un spaţiu profan.
Un spaţiu profan şi nu tocmai, dacă stăm să ne gândim
că strada S. poate fi un surogat al Shambalei.
Limbajul intenţional folosit de Mircea Eliade... este
fascinant, captivează şi prinde în mrejele sale pe lectorul neavizat. Cu acest lucru este de acord şi Lăcrămioara Berechet când afirmă:
„Mitul Shambalei şi credinţa exprimată în realitatea
unui tărâm nevăzut poate fi considerat un alt truc în denaturarea atenţiei cititorului neavizat. Acest tip de text
nu conţine două adevăruri, ci două forme de a-l spune.
«Discipolul arcanei» păstrează secretul asupra practicilor ezoterice. Misterul este adâncit, caracterul sacru
rămâne inviolabil.”39
În această nuvelă e limpede faptul că Mircea Eliade
foloseşte tehnica ezoterică a ocultării. Această tehnică
nu face ca mesajul să devină abscons, ci doar îl dezvăluie parţial.
Acest mit al Shambalei se prelungeşte în opera literară a lui Mircea Eliade în romanul Noaptea de Sânziene. Iată ce opinează criticul Cornel Ungureanu în
cartea sa, La vest de Eden, referitor la acest lucru:
„Am putea spune că, într-un fel, Mircea Eliade practică democratizarea enigmei. Oricine poate fi privilegiatul miraculosului. Oriunde poate fi Shambala. În orice
loc profan poate trăi un zeu. Orice spaţiu poate camufla
extraordinarul, neobişnuitul, miracolul. Noaptea de Sânziene este o carte care dezlănţuie simbolurile lumii eliadeşti. Shambala devine Sambô: «Şi atunci am înţeles
ce este Sambô. Am înţeles că există aici, pe pământ,
lângă noi, la îndemâna noastră şi totuşi invizibil, inaccesibil celor neiniţiaţi, există un loc privilegiat, un spaţiu
paradisiac pe care, dacă ai avut norocul să-l cunoşti,
nu-l mai poţi uita toată viaţa.» ”40
Mergând pe urmele acestui mit cultural al Shambalei, Mircea Eliade a dat dovadă de o secretă nostalgie
a originilor; a tânjit practic după un topos în care spiritul
să fie pus la loc de cinste, iar Shambala este un astfel
de centru spiritual care să-i fi putut potoli dorul.

radiografia unei capodopere

manitas, 1995, pp. 90-91
30
Eliade Mircea, Tratat de istorie a religiilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, p. 355
31
Mioc, Adrian, Problema timpului în opera lui Mircea
Eliade, Timişoara, Editura Marineasa, 2001, p. 163
32
Eliade, Mircea, Încercarea labirintului, p. 46
33
Brunton, Paul, India secretă, Bucureşti, Casa de Editură
şi Presă „Viaţa Românească”, 1991, p. 7
34
Todorov, Tzvetan, Introducere în literatura fantastică,
traducere în limba română de Virgil Tănase, prefaţă de Alexandru Sineu, București, Editura Univers, 1973, p. 123
35
Eliade, Mircea, India. Biblioteca Maharajahului. Şantier,
Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 121
36
Eco, Umberto, Limitele interpretării, ediţia a II-a, revăzută, traducere de Ştefania Mincu şi Daniela Crăciun, Iaşi,
Editura Polirom, 2007, pp. 109-110
37
Lupaşcu, Silviu, în Prefaţă la volumul Animale, oameni
şi zei, de Ferdinand Ossendowski, traducere în limba română
de Mihaela Romanică, Iaşi, Editura Institutul European, 1994,
p. 7
38
Eliade, Mircea, Încercarea labirintului, p. 30
39
Berechet, Lăcrămioara, Ficţiunea iniţiatică la Mircea
Eliade, p. 161
40
Ungureanu, Cornel, La Vest de Eden. O introducere în
literatura exilului, p. 77

(va urma)

Eliade, Mircea, Mituri, vise şi mistere, traducere din
limba franceză de Maria şi Cezar Ivănescu, Bucureşti, Editura
Univers Enciclopedic, 1998, p. 187
29
Eliade, Mircea, Mefistofel şi Androginul, traducere din
limba franceză de Alexandra Cuniţă, Bucureşti, Editura Hu28

PRO

SAECULUM 3-4/2018

Ilie Boca – Moşu Vasile
53

scriitori aproape uitați

Marin Iancu

TEODOR MURĂȘANU,
SCRIITORUL UNEI EPOCI
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în noul destin al literaturii române. După un debut
promițător în anul 1906, la puțin timp după ce împlinise
cincisprezece ani, cu poezia Pastel, tipărită în revista
săptămânală „Unirea” din Blaj, colaborările cu poezii,
proză și articole la revistele „Răvașul”, „Luceafărul”, „Tribuna” și „Românul” din Arad, „Răvașul” din Cluj, condus de Elie Dăianu, „Gazeta Transilvaniei” din Brașov,
„Cosânzeana”, „Transilvania”, „Țara noastră”, „Societatea de mâine”, „Gazeta de la Turda”, „Înfrățirea”, pentru
a le aminti doar pe cele unde numele lui Teodor
Murășanu este întâlnit cu o oarecare constanță, duc
toate spre imaginea unui inventar publicistic destul de
bogat. Acestei atmosfere de înțelegere și cunoaștere
reciprocă i se datorează și apropierea lui Al. Ciura, cel
dintâi redactor-șef al „Luceafărului”, care îl găzduiește
cu versuri (Vei plânge mult, nr. 16-17, 1909) la revista
din Budapesta, îl îndrumă spre „Cosânzeana” din
Orăștie, revistă literară ilustrată aparținând lui Sebastian
Bornemisa; redactor-șef D.I. Cucu, unde începe să lege
alte prietenii literare cu vizibile reverberații în spațiul cultural dintr-un teritoriu românesc plenar. Din multitudinea
problemelor politice de direcționare ideologică sau de
popularizare a unor cunoștințe și orientări morale, religioase sau culturale și literare, multe inițiative de cultură
din sfera asociaţiei culturale „Astra”, în raza căreia se
pare că intențiile lui s-au înscris de timpuriu, aria tematică a articolelor semnate de Teodor Murășanu fiind
axate pe câteva idei-forță: unitatea națională, consolidarea unei culturi a tuturor românilor, luminarea maselor, lupta politică națională și cea etică, înscriindu-se
printre cele mai importante. Resimțind lipsa unui climat
imediat stimulator, din ce în ce mai atent la tot ce se
scria în literatura română încă din primii ani de liceu și
din cei de studenție budapestană și, mai apoi, clujeană,
poetul și publicistul se arăta interesat de evoluția literaturii și de modalitățile de cuprindere a noii realități, de
tot ceea ce preocupa „sufletul național” în acest moment. În zeci de articole comemorative, editoriale și foiletoane, rubrici fixe, programe ale „Astrei”, în diverse
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Chiar dacă nu s-a dovedit un talent care să-și fi găsit
împlinirea deplină în literatura epocii, activitatea literară
și de prodigios animator cultural a lui Teodor Murășanu
stârnește și astăzi, la aproape 130 de ani de la nașterea
scriitorului, un uriaș interes în latura contribuției pe care
acesta a avut-o la intensificarea vieții artistice transilvănene pe o perioadă de mai bine de o jumătate de secol.
Poet, prozator, traducător, o conștiință apropiată prin
patetismul trăirilor de scriitorii Șt. O Iosif și O. Goga,
Teodor Murășanu ilustrează destinul intelectualului transilvănean cu o viziune istorică și etică, dominat de demonul implicării în soluționarea tuturor problemelor
naționale și sociale, „un deschizător de drumuri” țintind
spre idealul de libertate și demnitate națională împlinit
prin cultură. Născut la 9 iulie 1891, în Câmpia Turzii,
județul Cluj, al doilea din cei cinci copii ai lui Vasile
Murășanu și Eudochia (Dochița), născută Danciu,
amândoi țărani din Urca, Teodor Murășanu a urmat liceul la Blaj, la absolvirea căruia i se acordă o bursă la
Seminarul Catolic Central din Budapesta (1912-1916),
fiind hirotonit preot rural, până în 1919, când alege să
efectueze un an de studii de Filologie și Filozofie la Universitatea din Cluj, la obținerea licenței fiind numit profesor de limba și literatura română la Liceul „Regele
Ferdinand” din Turda (azi Colegiul Național „Mihai Viteazul”), unde funcționează până în 1948, punând aici
bazele societății de lectură „Titu Maiorescu” și ale revistei școlare „Fire de tort”.
Alăturându-se eforturilor altor scriitori din acest
mediu cultural transilvănean, precum Ion Agârbiceanu,
Mihai Beniuc, Emil Giurgiuca Pavel Dan, Teodor
Murășanu se orientase spre un anumit tip de exerciții
gazetărești, ale căror îndemnuri și acțiuni culturale, de
„îndreptare”, după cum o arătase și Iorga în alt context,
începuseră să devină ascultate cu sfințenie de tinerii
studioși ai timpului. Concepute mereu ca o „misiune”,
asemenea genuri de manifestări deveniseră pe încetul
o necesitate vitală, înainte și, cu deosebire, după Unirea
din 1918, poetul având sentimentul unei intime angajări
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alte articole, semnate uneori și T.M., Hyperion, Ion Codrin, Silviu Bardeș, P. Pădure și T. Pădure, lecția dascălului de conștiințe și a animatorului este fructificată cu
o tenacitate și o fidelitate de-a dreptul emoționante,
ceea ce, în mod direct, ar putea explica prezența sa în
viața publicistică pe o durată de șase decenii a secolului
trecut și tăria de încredere ce-l însoțea cu fiecare demers publicistic. Implicarea dezinvoltă în dispute și nevoia
confesiunii
ofereau
intervențiilor
sale
promptitudinea și sinceritatea proprii conștiinței de
supraviețuitor al unei generații care a crescut în cultul
respectului valorii autentice, cu un accent tot mai insistent pe receptivitate, gust și adevăr. În toate ziarele și
revistele întemeiate de el, destinul lui Teodor Murășanu
se împlinește prin meritul de a aduna în juru-i, cu toate
dificultățile pe care le întâmpină, mare parte dintre energiile artistice majore ale Ardealului, din categoria celor
tineri în special, cărora li se cerea „să ție mereu la
suprafață complexul de probleme ale acestei părți de
țară, să continue, cu alte cuvinte, să actualizeze tradiția
«Astrei»”, după cum scria Ion Chinezu, un alt mare animator literar al Transilvaniei interbelice, în articolul program al revistei „Gând românesc”, tipărită de acesta
între anii 1933-1940. După un an de la Marea Unire,
Teodor Murășanu devine redactor responsabil la ziarul
„Turda”, ca din 1926 să dețină funcția de director la revista „Arieșul”. Se pare că din acest moment își avea
bine fixate coordonatele teoretice pe care va evolua
gândirea lui ideologică și artistică, precum și țelurile ce
le-ar putea reveni publicațiilor literare din spațiul literar
transilvănean. Între 29 iunie 1933, de la numerele
31-32/1933, și 25 martie 1934, alături de Emil Giurgiuca, George Boldea, Grigore Popa, Pavel Dan și
Mihai Beniuc, Teodor Murășanu preia conducerea revistei „Abecedar”, care, sub „îngrijirea” lui Emil Giurgiuca și George Boldea, își începuse apariția la Brad,
ca săptămânal de literatură și cultură, între 11 mai şi 22
iunie 1933. Asemănătoare sub multe aspecte cu prima
serie a „Biletelor de papagal”, revista „Abecedar” grupează în jurul ei tineri care își propun să ofere cititorilor
„rânduri gândite despre oameni și fapte contemporane,
să facă din aceasta o revistă de inițiere în regiuni de
cunoaștere noi”, expresie a dimensiunii neprețuite „de
simț veritabil și gând tineresc” (Emil Giurgiuca, Prezentare, nr. 1/1933).
Moment fundamental în activitatea de mentor a lui
Teodor Murășanu, la 15 mai 1934 apare la Turda, bilunar (15 mai 1934-30 dec. 1937), apoi lunar (ian. 1937sept.-dec. 1943), revista „Pagini literare”. Împrejurările
întemeierii acestei reviste sunt evocate chiar de scriitorul însuși într-un interviu acordat în 1966 lui I. Oarcășu
și C. Cubleșan pentru revista „Tribuna”: „Prin 1928 pe
mine însumi m-a preocupat serios scoaterea, pe speze
proprii, a unei reviste literare în jurul căreia să fie grupaţi, stimulaţi şi ajutaţi toţi scriitorii care aveau ceva de
spus. Am compus o listă, un chestionar, la care erau rugaţi să răspundă toţi cei interesaţi, şi l-am consultat şi
pe neuitatul Al. Ciura, pe care-l consideram a avea o
experienţă în această materie. Realizarea planului a trebuit să fie amânată. Ideea a fost fericită, pentru că
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m-am convins ulterior că la o astfel de întreprindere nu
era de-ajuns o situaţie oarecare de moment, nici asigurarea materială a apariţiei revistei cel puţin pe un an înainte (sfatul lui Ciura), ci altceva care încă ne lipsea: să
apară o nouă generaţie înzestrată cu darul creaţiei literare. Şi aceasta şi-a făcut într-adevăr apariţia în jurul
anului 1933. Semnalul a fost dat la Brad de către George Boldea şi Emil Giurgiuca, făcând să apară acolo extrem de simpatica publicaţie «abecedar», care de la
numărul 8 înainte a trecut sub redacţia mea, în 1934
transformată în revista de mari dimensiuni «Pagini literare», cu apariţie neîntreruptă până în toamna lui 1943”
(Ion Oarcăşu şi Constantin Cubleşan, Mărturisiri literare. De vorbă cu Teodor Murăşanu, în „Tribuna”, an X,
nr. 38, p. 22). După cum reiese dintr-o scurtă însemnare, publicată de Teodor Murăşanu în primul număr al
revistei „Pagini literare”, plasarea revistei de la Turda în
continuarea revistei „Abecedar” ar lăsa să se întrevadă
o anume ruptură în sânul grupării de scriitori care făcuseră posibilă apariţia minusculei reviste, mai întâi la
Brad şi apoi la Turda: „Din circumstanţe în afară de
voinţa şi prevederile noastre, a trebuit să redăm titlul revistei «abecedar» fondatorilor ei, iar noi ne-am grupat
în jurul acestor «Pagini literare». Cititorii şi confraţii în
ale scrisului ne vor putea urmări cu uşurinţă în existenţa
de sub noul adăpost. Continuăm în aceeaşi linie şi cu
acelaşi suflet…” (Apud Ileana Ghemeș, Activitatea
redacțională a lui Teodor Murășanu la revista „Pagini literare”, în Teodor Murășanu. Studiu monografic, Alba
Iulia, Editura Aeternitas, Colecția „Bibliotheca Universitas Apulusis”, 2002, p. 190). Cu totul remarcabilă sub
aspectul înnoirii inspirației lirice și al modernizării mijloacelor de exprimare și încurajare a tinerelor talente,
revista „Pagini literare” „ar vrea să-și caute și, totodată,
să-și justifice încrederea în răsucirile vieții literare, așa
cum primăvara se anunță mereu cu noi și imprevizibile
rezerve și surprize”. În astfel de împrejurări, Teodor
Murășanu simte tot mai mult nevoia unei regrupări a
forțelor scriitoricești din această parte de țară, în general, și a celor de la „Abecedar”, în special, acesta ținând
să menționeze, în acest sens, următoarele: „Eu am avut
slăbiciunea să mă atașez mereu de generațiile tinere în
perindare și să mă identific cu idealurile lor literare”. În
paginile revistei turdene lirica este semnată de Mihai
Beniuc, Teodor Murășanu, Gherghinescu Vania, Radu
Stanca, Emil Giurgiuca, Ion Șiugaru, cărora li se alătură
de prin alte colțuri ale țării Mircea Streinul, Tr. Chelaru,
Ion Pillat, Al. T. Stamatiad, V. Voiculescu, Virgil Carianopol, Vlaicu Bârna, ca să-i cităm pe câțiva dintre
aceștia. Dintre cei mai cunoscuți, cu proză colaborează
Pavel Dan, Ion Agârbiceanu și V. Papilian, eseul fiind
reprezentat de I.I. Russu, Romulus Demetrescu, Emil
Cioran, D.D. Roșca și Gr. Popa. Nu lipsesc articolele pe
cele mai diverse teme, literare, ideologice sau articole
de sinteză și eseurile filosofice, după cum un spațiu tot
mai larg este acordat cronicilor literare și dramatice,
reușindu-se performanța de a fi înregistrate aproape
toate cărțile de valoare apărute între anii 1935 și 1940,
între recenzenți regăsindu-i pe Gr. Popa, Mihai Beniuc,
Romulus Demetrescu.
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Dincolo de demersurile ideologice întreprinse de-a
lungul anilor, e tot mai limpede că, prin colaborările la
peste 40 de periodice românești, Teodor Murăşanu a
fost capabil de o receptivitate faţă de spiritul modern şi
faţă de orientările cele mai diferite din cultura românească interbelică, chiar dacă nu a arătat o deschidere
europeană deosebit de amplă, rubricile revistei, conform sumarului anului 1936 (an III, 15 Ianuarie 1936-15
Decemvrie 1936), dovedindu-se elocvente față de diversitatea preocupărilor literare şi culturale ale redactorului responsabil de destinul revistei: „Versuri”, „Proză”,
„Eseuri, studii, articole”, „Idei, oameni, fapte”, „Expoziţii
de artă plastică”, „Cărţi”, „Reviste”, „Însemnări.” În 1939,
când „cumplitele vremi” începeau să pună la grea încercare entuziasmul colaboratorilor „Paginilor literare”,
Teodor Murăşanu publică în paginile revistei o scurtă
însemnare în stil cronicăresc, mărturie peste timp „despre greutăţile şi frământările unui suflet nobil, care presimţea zona de umbră în care revista şi cultura
românească intrau încet, pentru vreme îndelungată”
(Cf. Ileana Ghemeș, op. cit., p. 195): „Fost-au gândul
mieu, iubite cetitoriule, să fac letopiseţul inimii Ardealului
şi să-i bat urzeala, cum i-a fost începătura. Ce, veniră
asupra noastră cumplite aceste vremi de acmu, de nu
stăm de scrisori, ce de grijă şi suspinuri. Şi la acest feliu
de scrisoare gând slobod şi fără valuri trebuie, iar noi
prăvim cumplite vremi şi cumpănă mare pământului
nostru şi nouă. Deci priimeşte această dată, atâta den
truda noastră, ca să nu se uite lucrurile… Puternicul
Dumnezeu, prea cinstiţi boiari, şi iubiţilor leptori, să vă
dăruească dupe aceste cumplite vremi ale anilor noştri,
cândva şi mai slobode veacuri, între care, pe lângă alte
trebi, să aveaţi vreme şi cu leptura cărţilor a face iscusită zăbavă, că nu este alta şi mai frumoasă şi mai de
folos în toată viaţa omului zăbavă…Iar să nu va tâmpla
într-acest chip, nu-i din vina noastră, ce a acelora ce cu
necurmată pismă aruncă pietre în oglinda duhului şi a
pohtelor noastre de ne turbură cărturăreştile trebi şi nu
ne lasă nicidecum răgaz să ne ocupăm de ele. Mai apoi
de toate, rugăm pre cetitorii ceştii cărţi să nu ne giudece
numaidecâtu, până nu vor socoti izvoadele şi veţi afla
pe ce cale am îmblat. Hiţi sănătoşi…!”
Format în mediul cultural al Blajului, tânărul Teodor
Murășanu își începe activitatea literară sub influența
lecturilor din clasicii antici și a receptării tot mai entuziaste a literaturii celor mai reprezentativi scriitori ardeleni ai momentului, Coșbuc, Șt. O. Iosif și, mai apoi,
O. Goga. Din păcate, scriitorul nu va reuși să se
detașeze prea mult de pedagogul, animatorul și publicistul harnic. Deși lipsite de timbru propriu, versurile lui
Teodor Murășanu au fost acceptate cu multă
bunăvoință de presa literară a timpului încă de la debutul literar la ziarul săptămânal „Unirea” condusă, printre
alții, și de canonicul Al. Grama, unde, cu un deceniu în
urmă, în numărul 27 din 1899, Ion Agârbiceanu își va
începe și el viața literară cu versurile Amintiri. Apărut
sub auspicii sămănătoriste, cu reprezentări plastice modeste ale satului transilvănean sub dominație străină,
primul său volum, Poezii (1909), cuprinde „versuri de
ucenicie scrise cu meșteșug de atelier poetic și în ge56

neral estompate de puternica originalitate a lui
Oct. Goga” (Nae Antonescu, T. Murășanu, în Scriitori
uitați, Cluj, Editura Dacia, 1980, p. 183). Mai degrabă,
pronunțatul „caracter social-ocazional” dat de atmosfera
literară a Transilvaniei din preajma războiului, de ancorarea într-o anumită viziune istorică și etică, cu toate
elementele proprii ambianței familiale, ar constitui, în
definitiv, aspectele în măsură să dea oarece substanță
acestor versuri. Viața morală, cu impulsuri specifice,
mentalitatea semănătoristă, relația de la jale la speranță
și revoltă acaparează intens conștiința poetului. După
Unirea din 1918, Teodor Mureșanu se confruntă cu totul
alte dispozițiuni sufletești și posibilități artistice. Un moment esențial în această devenire lirică îl reprezintă tripticul Fum de jertfă (Turda, Imprimeria Arieșul, 1923),
Lumini suflate de vânt (Arad, Editura Librăriei Diecezane, 1923) și Chiot câmpenesc (Cluj, 1926), o încercare de sinteză „între armonia poeziei clasice, dominată
de idei limpezi, versificate uneori cu sensibilitate, și
tendințele novatoare din planul expresiei” (Nae Antonescu, loc. cit., p. 184). Reușind să depășească elementele ariei sămănătoriste, poetul Teodor Mureșanu
ajunge treptat la un mai ridicat „coeficient de vibrație
afectivă”, precum în aceste versuri din poezia Drumul
dintre brazi: „Azi am trecut pe drumul dintre brazi / Pe
care pașii noștri-l începură / Și stropi ușori din câte-o picătură / Au prins încet să-mi lunece pe-obraz / frumoșii
brazi pe rând mă cunoscură / De când îți prinsem părul
la grumaz – / Atunci... O, chipul zeilor de azi / L-am fi
bătut cu vifore de ură ... ” Nu lipsește din acest context
nici regretul vremurilor apuse, ajungându-se ca sentimentul dezrădăcinării, exploatat de sămănătoriști, să ia
amploare. Regretul implică „dorința” de a reveni în decorul clasic al peisajului rural, descris într-o viziune idilică, influența liricii lui Coșbuc simțindu-se în structura
meditațiilor poetului și, în egală măsură, a mijloacelor
de exprimare, cu deosebire asupra poemelor din volumul Lumini suflate de vânt: „Ecouri vagi pe stepa
nesfârșită, / Un scurt popas, idile dulci de-o clipă”
(Clipe). Fapt revelator, odată cu paginile din Fum de
jertfă (1923), volum premiat de Academia Română, în
urma unui raport favorabil al lui O. Goga, registrul liric
al lui Teodor Mureșanu se îmbogățește considerabil.
Sentimentul apartenenței la un asemenea spațiu se îmbină armonic cu zbaterile sociale și naționale, poezia
devenind aici o ardere continuă, ceea ce pentru un poet
militant, din stirpea lui Goga, se dovedește decisiv, ceea
ce, după toate probabilitățile, trebuie să-l fi determinat
și pe G. Călinescu să menționeze: „Folosind poetica
veche a lui Eminescu, a lui Coșbuc și a lui O. Goga,
T. Murășanu izbutește pe alocuri să interpreteze proaspăt izvoarele, făcând chiar, cu sensibilitate de rural ardelean evoluat, poezie populară fără diformații culte”
(G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini
până în prezent. Ediția a II-a, revăzută și adăugită.
Ediție și prefață de Al. Piru, București, Editura Minerva,
1985, p. 870). Sentimentul contopirii cu spațiul și cu
destinul celor „osândiți să plângă și să tacă”, cum spunea Goga, îl îndeamnă, potrivit obiceiului timpului, spre
creionarea unei arte poetice, nu departe de ideile proPRO
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gramatice frecventate de poeții ardeleni: „Și-am încercat încet și cu sfială, / Drumeț neîndemânatic, ca oricare
/ Pe tot mai mult, mai cu-ndrăzneală. / Iar azi, ca dintr-o
rană-nsângerare, / Din sufletu-mi, c-o dulce-nvălmășeală, / Curg cântecele fără de-ncetare” (Sângerare).
Pasiunea pentru natură nu se convertește în descripții
„izolate”, trecutul și natura stimulând înclinarea spre fabulos. În aceste cazuri, atmosfera se luminează, căpătând accente puternice, mai dinamice, identificabile pe
alocuri cu elementele de origine folclorică, asemenea
ritmurilor ferme, de unde și, impecabil redate, preferința
pentru ritmica și motivele populare: „Ane, Line și Mărine, / Nu mai plângeți după mine, / Că din câte nopți cu
stele / Și din câte păsărele, / Că din câte nopți cu lună
/ Și din câtă voie bună, / Că din câte lunci cu soare / Și
din cât miros de floare, – / Toate luncile-nflorite, / Toate
crengile-mpletite, / Toate umbrele-n pădure, / Toate tufele cu mure, / Toate plesnele de bici, / Toate florile dearnici / Pe cămașa de pergat, / Toate vă rămân în sat...”,
de unde și tendința de a imprima peisajelor folclorice
deschideri generoase spre fantastic: „La fântâna cu găleată / De la marginea livezii / Straniu țipă huhurezii /
Cu cobirea lor ciudată” (Păcat). De aici până la evaziunea în natură și istorie mai e doar un pas, ideea naţională
devenind forţa motrice pentru mobilizarea
energiilor creatoare în domeniul social-politicului, ca şi
în domeniul culturalului. Întregii atmosfere rustice i se
asociază sentimentul naturii, Teodor Mureșanu rămânând cunoscut drept autorul unei poezii a câmpiilor însorite, cu peisaje cu sălcii înflorite, imaginile peste care
se revarsă zorii, totul fiind învăluit într-o atmosferă mitică, exprimând o concepție senină asupra vieții. Cele
mai frumoase rămân versurile în care unde ni se destăinuie admirația față de frumusețile întregului univers,
precum în Chiot câmpenesc, unde ghicim vibrând latura
unei sensibilități de factură romantică. Privită din perspectivă folclorică, tradițională, natura devine tot una cu
fabulosul, jocul imaginației plastice având o mișcare de
mare vigoare: „Ard comorile / La margini de drumuri, /
Jucându-și vâlvorile / În vinete fumuri...” (Comorile).
Considerat drept volumul de maturitate artistică a
poetului, Lilioară (1938), volum editat în 1982 de Lucian
Bogdan, la Editura Dacia din Cluj-Napoca, exprimă sentimentul solidarității cu natura, evocarea tradiției, în
poeme din care se degajă o melancolie cu substrat romantic. De la baladă la colinde, bocete și vechi melodii
bisericești, limbajul este nivelat prin pulsația egală, impresionând prin construcția riguroasă a frazei și știința
ritmurilor, prin insistența în care se apasă pe ideea naţională, ca forţă motrice întru mobilizarea energiilor
creatoare în domeniile social-politicului şi culturalului:
„Vedeți fumul și norii, / Cât depărtările, adâncile – / Asemeni lor, voi sunteți călătorii, / Noi, stâncile! // Voi, foametea, puhoiul, lăcustele, / Răscoala vântului. / Noi,
holdele, fânețele, pustele, / Mireasma pământului. //
Bulbuce-vi-se gușile cât Marea Moartă / Reînvie-și trecutul, păgânii, – / Voi trecătorii grăbiți pe la poartă, /
Noi, stâlpii, bătrânii! // Voi, spaima, neliniștea, urile, /
Sclipirea ’nșelătoare, sunetul... / Noi, Mureșul, tăcerile,
pădurile. / Fulgerul, tunetul!... // Peste albul nepătat al
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zăpezilor, / Voi, ghiara ce aduce pierzania / Și lanțul cu
scârțâitul obezilor, / Noi, Transilvania!... / (Noi, Transilvania ). Poezia patriotică din finalul volumului Lilioară
rămâne, în această privință, o mărturie a unor energii
comprimate, gata să erupă. Limbajul e profetic, luminos,
dar și plin de durere. Tehnica potențării prin repetițiile
destul de frecvente sugerează o serie de atitudini caracteristice, analogia cu elementele naturii fiind în măsură să potențeze dimensiunea vizionară: „Al cui e
Ardealul!?... / ...Întreabă pădurile, șesul și dealul, / Întreabă câmpia, cântările, florile, / Întreabă amurgul, tăcerea și zorile, / Întreabă Carpații cu vârfuri de brad /
Ori roata de la Bălgrad!... / Întreabă Abrudul, / Blajul,
Aiudul, / Cenușa din vatră / Și munții de piatră. // Întreabă lumina, aerul, soarele, / Furtunile, doinele, fecioarele... / Întreabă văzduhul, ploile, norii, / Copiii din
leagăn, moșnegii, feciorii!... // Întreabă pe mama, pe
tata, pe moșu / Ori pe Palaghia Roșu! // ....Întreabă pădurea, câmpia și dealul / Al cui e Ardealul?... (Al cui e
Ardealul?...).
Tradiționalist onest, cu preferințe spre peisajul rural,
Teodor Murăşanu „a promovat astfel reîntoarcerea spre
izvoarele spiritualităţii naţionale. Apropierea de lumea
satului şi de motivele folclorice româneşti s-a înscris pe
linia tradiţionalismului interbelic, care şi-a căutat modelele şi reperele valorice în moştenirea socială şi culturală unică, orientând cultura şi literatura prin tradiţie spre
structurile naţionale, spre elementele definitorii de viaţă
şi spiritualitate românească” (Ileana Ghemeș, loc. cit.,
p. 200).

Bustul lui Teodor Murăşanu din faţa fostului
„Liceu Regele Ferdinand” din Turda
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contemporanii noştri

Acad. Eugen Simion

„MĂ SILESC SĂ MERG BINE
PE CALEA MEA, FĂRĂ MARI
COMPLEXE, FĂRĂ URĂ ÎN MINE,
FĂRĂ SUPERSTIŢII”
- Interviu de Rodica Lăzărescu -

Criticul se dezvăluie în bogata sa operă, mi-am propus
să aduc în faţa cititorilor mai întâi Omul – cu rădăcinile
sale, cu zestrea sa ancestrală, cu bucuriile şi spaimele
sale, cu împlinirile şi cu ratările, cu iluziile şi cu deziluziile sale… M-a ajutat – fără să ştie – însuşi distinsul
cărturar, cerându-mi să-i pun întrebări… ce nu i-au mai
fost puse până acum! Incitantă provocare… însă uşor
de zis, greu de făcut! Mai ales că, pe lângă numeroasele interviuri acordate de-a lungul anilor, multe dintre
scrierile sale, în frunte cu volumul de dialoguri cu regretatul Andrei Grigor, „În ariergarda avangardei”, sunt cărţi
confesive! Sau măcar conţin pasaje confesive.
Unde să sapi spre a găsi firicelul (de apă, de aur, de
suflet) nescos până acum la lumină?

„La ce-ar mai fi bun destinul
dacă l-am cunoaşte dinainte?”
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Profesorul, criticul şi istoricul literar, cărturarul „din
rasa constructorilor de catedrale”, (Basarab Nicolescu),
„instituţia Eugen Simion” a ajuns la un nou „prag biologic” sau „de vârstă” (îl citez!). Cum „unui critic literar nu-i
stă bine să fie sentimental” (l-am citat din nou) şi cum

– Stimate domnule profesor Eugen Simion, cu voia
şi la cererea expresă a Domniei Voastre, pentru început, permiteţi-mi să vă întreb o... neîntrebată! În zi
sfântă, de pomenire a celei de-a treia aflări a capului
prorocului Ioan Botezătorul, care „cădea”, în acel an,
într-o joi, v-aţi ivit în lumină în casa moşnenilor Sultana
şi Dragomir. Făcând un exerciţiu de imaginaţie, pe modelul celui închipuit, pentru Sadoveanu, de E. Lovinescu, ce-or fi menit ursitoarele sosite la căpătâiul
pruncuţului?
– Nu ştiu, n-am aflat şi, la drept vorbind, nici n-am
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dorit vreodată să aflu. La ce-ar mai fi bun destinul dacă
l-am cunoaşte dinainte? Misterul lui este mai rodnic, deoarece cultivă în noi credinţa că-l putem îmbuna (un
verb ce aproape nu mai este folosit azi în limbă, din nefericire; mie îmi place, mi se pare frumos, are un sens
mistic: îmbunează şi invită la îmbunare, învrednicire, la
înfrânarea stării de încrâncenare a sufletului), că putem
influenţa pozitiv destinul ce ne este hărăzit. Revin la întrebare: de la mama mea, care era o femeie religioasă
şi fundamental optimistă (credea în bine şi recomanda,
în mai toate situaţiile de existenţă, binele ca factor esenţial în viaţa omului), de la ea, zic, am aflat că, atunci
când am venit pe lume, era începutul unei după-amiezi
de mai, după o ploaie bogată („o ploaie frumoasă, frumoasă” – adăuga mereu mama când evoca acest moment auroral din viaţa mea)... Cum pot fi traduse
semiologic aceste simboluri? Ce mai pot spune, în ordine nesimbolică, este că veneam, în familia lui Dragomir R. Simion, după trei fete (una dintre ele, Maria,
murise după naştere), două dintre ele trăiesc, prin graţia
lui Dumnezeu, şi azi. Tata era, mi s-a spus (nu de către
el, el a fost totdeauna un om excesiv de discret, pot
spune un om ruşinos, şi-a ocrotit fără zgomot intimităţile, afecţiunile), tatăl meu, zic, era atât de fericit, încât
a amânat să mă declare imediat la primărie. M-am născut, aşadar, pe 23 mai şi am fost înregistrat în acte la
25 mai 1933. Aşa se face că, atât timp cât părinţii mei
au trăit, am sărbătorit ziua mea de naştere la 23 mai,
iar cu prietenii – când s-a întâmplat să fie – la 25 mai.
În ambele situaţii ţin de zodia Gemenilor, aproape de
zodia Taurului. Are, oare, vreo semnificaţie această
zonă de frontieră? Ce spun astrele?

„Fiecare om duce cu el în lume o «Coasta Boacii»”

„Nostalgiile, paradisurile, să zicem miturile
personale (timorate, ruşinate) ies rar la suprafaţa
scriiturii mele”

PRO

– Cioran exclama: „La ce bun să părăseşti Coasta
Boacii?”, Goga se tânguia: „De ce m-aţi dus de lângă
voi?”. Eugen Simion ce zice?
– Despre interogaţia lui Cioran am scris în eseul Cioran. O mitologie a nedesăvârşirilor (2015). Despre
„Coasta Boacii” mele n-am scris pentru că nu m-am
gândit niciodată în chip serios la această problemă. Totdeauna suntem siliţi să ne despărţim de ceva, de cineva. În ceea ce mă priveşte, m-am despărţit (formal,
pe etape) de familie la 11 ani şi am intrat, la Ploieşti,
într-un internat, unde am stat opt ani. Am plecat, apoi,
la Bucureşti (la Facultatea de Filologie) şi, în continuare,
am rămas aici. N-am avut impresia, în acest lung răstimp (sunt mai mult de 60 de ani), că m-am despărţit
total de copilăria mea, deşi, dacă stau să mă gândesc
mai bine, copilăria este pentru mine o lume foarte îndepărtată în timp. O port încă în mine, mai toate visele
mele din ultimii ani se petrec în spaţiul copilăriei. În ele
apar, iarăşi, mai totdeauna, părinţii, surorile mele şi
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chiar şi oamenii pe care i-am întâlnit în alte locuri. Nu
ştiu cum să interpretez aceste fantasme ce nu mă părăsesc, am impresia, niciodată. Ele au trecut, se pare,
şi în scrierile mele. O tânără eseistă, Bianca Burţa-Cernat, a scris o postfaţă la studiul meu despre Creangă,
Cruzimile unui moralist jovial, în care face o observaţie
ce m-a uluit: descoperă în Dimineaţa poeţilor, Creangă
şi alte cărţi pe are le-am publicat un sentiment auroral
ce se repetă, în fine, o fantasmă (în sensul dat de psihanaliză) ce se repetă în imaginarul meu critic. M-a surprins, repet, această intuiţie. Mi se pare verosimilă.
Pe scurt, probabil că m-am despărţit fizic de „Coasta
Boacii” mele, dar n-am plecat singur din ea: am călătorit
şi, cât voi călători încă, împreună cu fantasmele copilăriei mele în acel spaţiu care, şi pentru mine, a fost paradisiac. N-am făcut însă caz de el, nu-mi place să fiu
un nostalgic, nu-i iubesc în chip necondiţionat pe poporanişti (în politică ei sunt lăutarii lucrurilor ce mor), dar
îi citesc cu interes şi uneori cu admiraţie pe C. Stere şi
G. Ibrăileanu, pe Iorga, Slavici, Rebreanu, Preda, când
este vorba de literatura lor şi de spiritul lor critic. Chiar
dacă nu pot fi totdeauna de acord cu teoriile lor. Ideea
mea este că dezechilibrul politic, social şi moral al lumii
româneşti de azi se datorează, în bună parte, faptului
că a dispărut clasa ţărănească, iar ceea ce a rămas din
ea a fost lichidat de capitalismul primitiv de după 1990.
Dispariţia clasei ţărăneşti (cu răzeşii şi moşnenii ei) a
dezechilibrat şi destabilizează, în continuare, azi, lumea
românească. A dispărut piatra ei de temelie, a dispărut,
totodată, şi o sursă esenţială de energie morală şi spirituală a societăţii noastre în drum spre democraţia socială. Dar aceasta este o temă ce merită discutată în alt
context. Mi-am amintit de ea pentru că dumneata, Rodica Lăzărescu, ai amintit de Parce, mituri, părinţi şi de
paradisuri pierdute, aici, pe pământ, de Goga, Cioran,
de „Coasta Boacii”, iar eu mi-am amintit de modul cum
le-am trăit eu în copilăria mea. Pe scurt, fiecare om
duce cu el în lume o „Coasta Boacii” şi, dacă se întâmplă să fie şi un creator, atunci nu face decât s-o mitizeze, cum face Cioran, care – cum se ştie –
demitizează totul, afară de muzică, mistica sfintelor şi
copilăria („Coasta Boacii”). Iar eu, critic literar, sunt obligat să demitizez ceea ce alţii mitizează în opera lor sau
să reabilitez ceea ce alţii (cei mai mulţi, în fapt, în zilele
noastre) – supăraţi pe miturile naţionale şi convinşi că
ele ne ţin în loc, ne marginalizează – demitizează cu
program, demolează sistematic miturile româneşti. Aşa
că nostalgiile, paradisurile, să zicem miturile personale
(timorate, ruşinate) ies rar la suprafaţa scriiturii mele.
– V-aţi imaginat vreodată trăind în alt timp? Care ar
fi acela? Făcând ce?
– Sincer, nu. Îi aud pe unii: mi-ar plăcea să trăiesc
în epoca lui Pericle. Sau: dacă aş trăi în epoca interbelică, aş face şi aş drege etc. Jocuri ale spiritului. Exerciţii
de imaginaţie. Suntem, fatal, oameni ai prezentului,
bun sau rău. Nu avem încotro. Suntem fiii circumstanţelor. Depinde ce putem face într-un timp ce ne este dat.
Mă uit în urmă la timpul meu şi observ că am trecut prin
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aproape toate evenimentele secolului (în afară de Primul Război Mondial, pe care îl trăise din plin, adică din
prima până în ultima zi, tatăl meu, ca soldat). Copilăria
mea a fost fermecată, între altele, de poveştile lui şi ale
prietenilor săi despre generalul Dragalina, generalul
Averescu etc., pe care, ceva mai târziu (la începutul
adolescenţei, când am citit poemele homerice în traducerea lui E. Lovinescu), mi i-am imaginat ca pe nişte
eroi mitici. Atât de mult îmi plăceau povestirile despre
ei, încât am decis, atunci, să devin general. Când eram
chestionat, cum sunt chestionaţi convenţional copiii,
pentru a le testa gradul de imaginaţie: ce vrei să te faci
tu când vei fi mare sau ce vrei să devii, eu – ţanţoş –
răspundeam, până pe la 11-12 ani: eu vreau să mă fac
general, aşa, ca Dragalina, Averescu... Interlocutorii mei
zâmbeau şi mă lăudau... Copilării. N-a fost să fie după
imaginaţia mea...
M-am îndepărtat de întrebare. Voiam, în fapt, să vă
răspund: nu mă chestionaţi în ce epocă mi-ar fi plăcut
să trăiesc şi ce aş fi putut face, ci, mai cinstit: ce-ai făcut
şi ai fi putut face în timpul ce ţi-a fost dat să trăieşti?! La
această întrebare aş putea să dau răspunsuri mai cinstite... De altfel, vreau să vă mai spun ceva: istoria nu-i
niciodată bună, dreaptă, favorabilă, cel puţin aşa se înţelege din scrierile contemporanilor istoriei... Când citeşti articolele lui Eminescu, îţi vine greu să spui că
epoca lui era o epocă ideală. Şi, totuşi, azi o vedem ca
o mare epocă de creaţie pentru noi, românii. La fel ca
epoca interbelică: contemporanii o judecă aspru,
aproape toţi scriitorii o găseau (cel puţin în anii ’30) detestabilă, haotică, violentă, acut politizată etc. Şi, totuşi,
în aceste două decenii, cultura română s-a sincronizat,
a dat mari valori, a ieşit în lume...
Îmi vine să vă întreb, dar mă opresc la timp, ca să
nu încurc şi mai tare lucrurile: ce-am făcut noi, în literatură, după 1990? Ce capodopere am dat în ultimele trei
decenii? Ce-am făcut, pe scurt, cu timpul nostru? Nu
aştept răspunsul. Treceţi, călători, nu insistaţi...
– Dar în altă cultură? Aţi refuzat tentaţia exilului…
– Da, nu m-a ispitit. Dar nu le-am reproşat niciodată,
nimic, celor care au ales exilul – unii de nevoie, alţii de
voie. Şi nici nu accept să-mi reproşeze, indiferent cine
ar fi, de ce am decis eu asupra destinului meu. Ce este
drept să facem şi ce putem face spre a rămâne în marginile adevărului – vorba lui Maiorescu – este să ne judecăm corect faptele noastre, fără prejudecăţi est-etice.
După 1990 s-a discutat mult (şi confuz) în legătură cu
această temă şi, constatăm azi, fără niciun folos pentru
literatura şi critica literară românească. În ultima mea
carte publicată (E. Lovinescu şi posteritatea lui critică)
am cercetat, cred, cu mai mare linişte şi obiectivitate critică, acest război publicistic, în fond, fără noimă. Îmi
vine să spun că, aproape două decenii, publiciştii literari
şi-au pierdut timpul degeaba... Şi-au ratat capodoperele
pe care le puteau scrie.
Capodopera poate să apară, evident, oriunde. Oricine scrie bine, spune undeva Camus, serveşte Franţa.
Cine scrie bine în româneşte serveşte cultura română
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– putem spune la rândul nostru. Unii consideră că
numai traduse în altă limbă (cu o circulaţie mai mare)
cărţile lor pot fi apreciate la justa lor valoare estetică.
Au dreptul să creadă acest fapt. Eu continui să cred că
este o prejudecată ce izvorăşte dintr-un vechi complex
al nostru. Un complex de inferioritate ce produce, automat, o neîncredere funciară în valorile culturii naţionale,
inclusiv în capacitatea criticii româneşti de a le judeca
estetic. Complex vechi, neîncredere bătrână şi morocănoasă, specifică mediilor intelectuale, provinciale, speriate mereu de ce zice Europa (care stă – vorba eroului
caragialesc – cu ochii pe noi) despre noi. G. Călinescu
a scris odată despre acest misticism al intelectualului
român, care aşteaptă totul de la alţii, având grijă (tot
G. Călinescu) să combată şi celălalt complex care îl terorizează: complexul localismului (nombrilismului) satirizat – şi acesta – de I.L. Caragiale. S-a discutat, zilele
trecute, dacă este bine sau rău ca scriitorul român să
scrie în altă limbă. Sigur că rău nu poate fi, condiţia este
să scrie bine şi să fie luat în seamă în limba de adopţie.
Ideea că, dacă scrii, în continuare, în limba română, nu
ai nicio şansă (pentru că este o limbă mică, într-o cultură marginală) este, însă, profund falsă şi, cum să zic
ca să nu supăr şi mai tare pe cei care sunt deja supăraţi
pe opiniile mele, suspectându-mă de „naţionalism” (un
concept, după ei, reducţionist şi chiar mai mult decât
atât!), profund falsă, zic, şi fără viitor.

„Cred doar în aristocraţia spiritului”

– Recunoaşteţi că sunteţi un om orgolios. E de bine,
e de rău? În fond, ce e orgoliul – e un defect, e un scut,
o carapace? Sau, dimpotrivă, considerați că sunteți un
om tolerant? Cât de tolerant? Simţiţi că „sporul de ani”
v-a schimbat?
– Atenţie! Orgoliul nu trebuie confundat cu vanitatea,
ruda lui detestabilă, înfumurată, necreatoare. Un critic
trebuie să creadă că ceea ce scrie are valoare, că poate
fi performant. Altfel de ce s-ar apuca să mâzgălească
hârtiile? Poţi crede, de ce nu?, că ceea ce pui pe hârtie
poate deveni o operă şi că opera ta urcă, spre vârf, în
scara valorilor. Unii cred, chiar, cu tărie că sunt geniali
şi nu ezită să ne comunice această descoperire a lor.
E. Lovinescu ia în râs preeminenţa de care suferă Don
Camilo (Camil Petrescu), o boală, de altfel, răspândită
în literatura română. Este o altă denumire pentru vanitatea scriitorului... N-am fost atins până acum, am sentimentul, de această maladie şi, dacă mă gândesc bine,
nici nu mai am timp să fiu molipsit. Geniul nu se spune,
geniul se recunoaşte, târziu, de alţii. Nici orgoliul, cred,
nu trebuie afişat, scos în lume. Puţină modestie, în
această privinţă, nu strică. Dimpotrivă, serveşte orgoliului. Ca semn de nobleţe a creatorului. Cred doar în
aristocraţia spiritului. Toleranţa? Este un sentiment creştin. Pe toleranţă se bazează morala ce stă la baza spiritului european. Toleranţa activă, iată soluţia unei lumi
drepte, posibile, tolerabile... Încerc să fiu un om tolerant
şi să nu circul prin lumea postmodernă cu o faţă desfiPRO
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gurată de intoleranţă.
– Ce e onoarea? Pentru ce cauză v-aţi duela (la propriu!)?
– Onoarea, îmi vine să zic, este sora bună a toleranţei. Ele trebuie să circule împreună printr-o lume sfâşiată de contradicţii. Onoarea se învaţă şi se cultivă, ca
şi bunul-simţ, omenia, valori simple, fundamentale... Nu
trebuie să facem caz, însă, toată ziua de ele, aşa cum
natura nu face caz de ea însăşi, nu vorbeşte de valorile
ei, nu se laudă. De duelat nu m-am duelat până acum
şi nici nu văd cum aş putea să recurg la acest act romantic. Maiorescu, de nu mă înşel, a provocat pe cineva sau a fost provocat la duel. Criticii au motive,
aşadar, să-şi apere onoarea... Mă tem că, astăzi, ei sunt
nevoiţi să folosească internetul pentru a-şi repara onoarea... Personal, n-am vanităţi de eu şi caut alte metode
pentru a-mi apăra onoarea, când simt că ea este lezată.
Îmi amintesc că Tudor Vianu spunea că, atunci când cineva, un confrate, îţi face o injustiţie, răspunde-i scriind
o carte bună şi, dacă se poate, foarte bună. Atunci eşti
răzbunat, ai câştigat duelul cu el. Încerc să aplic
această metodă de vreo 60 de ani. Nu ştiu dacă am
câştigat toate duelurile, dar am încercat...
– Priviţi înapoi cu mânie, cu îngăduinţă, cu seninătate…? Sau nu priviţi decât înainte? Ce regretaţi că nu
aţi făcut până acum?
– Cu luciditate şi, uneori, în ceea ce priveşte scrierile
mele, cu oarecare cruzime. Nici atitudinile mele nu-mi
par totdeauna de admirat. Nu mă despart, oricum, de
trecutul meu, răzând, cum cerea Marx. N-am cum. Sunt
momente pe care n-aş mai vrea să le trăiesc. Am auzit
ieri, alaltăieri o frază ce mi-a plăcut, spusă de Virgil Tănase. Nu ştiu de ce îmi vine, acum, în minte, apropo de
trecutul meu şi de atitudinea corectă faţă de trecutul altora: faţă de tinerii de azi, care ne contestă – zicea el –
noi, bătrânii, avem avantajul că noi am trăit tinereţea lor
(şi, deci, o cunoaştem, ştim cât valorează şi ce repede
trece!), în timp ce ei n-au trăit bătrâneţea noastră. Este
frumos spun, nu?... Aceste inteligente vorbe îmi amintesc de altele, tot atât de sclipitoare, spuse de alt scriitor
din generaţia mea, Nichita Stănescu, apropo de trecutul
generaţiei ’60 şi de adversitatea pe care ne-a arătat-o,
încă de la debutul ei, generaţia optzecistă: să nu-i judecăm pe tineri după greşelile noastre, să-i lăsăm să-şi
facă şi să-şi trăiască greşelile lor... Înţelepte cuvinte şi
acestea. Şi tolerante...
– Un proverb indian spune că dacă ai un prieten
adevărat nu mai ai nevoie de oglindă. Dumneavoastră
cum aţi defini un prieten adevărat? Aveţi (mulţi) prieteni
adevăraţi (că duşmanii se văd!)?
– Vă spun şi eu o propoziţie, poate două-trei, despre
prietenie. Roland Barthes mărturisea că şi-a reuşit prieteniile, mai puţin ideile în viaţă. Păstrând propoziţia, am
scris odată (în cartea-vorbită cu Andrei Gligor: În ariergarda avangardei) că, în ceea mă priveşte, mi-am reuşit
(cât am reuşit) ideile mai mult decât prieteniile. Mă
opresc aici. În ultimele decenii prieteniile vechi au murit,
iar prieteniile noi (literare, academice) s-au risipit şi mai
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repede. În postmodernitatea românească prietenia a
fost, am impresia, înlocuită de alianţă. În Renaştere,
prietenia valora mai mult decât iubirea.

„Iubirea este starea de graţie a omului din om, poate
chiar manifestarea divinităţii din om”

– Întrebându-se ce e dragostea, Baudelaire îşi răspundea: „Nevoia de a ieşi din tine însuţi”. Domnia Voastră ce răspuns i-aţi da?
– Ce întrebare poţi să-mi pui, doamnă Rodica Lăzărescu! Mai rămâne să mă întrebaţi dacă cred sau nu în
Dumnezeu! Iubirea ca „nevoie de a ieşi din tine însuţi”?
Nu cumva este invers: „nevoia de a intra în tine însuţi”,
în sinele profund, în ipseitate, ca să vorbim în conceptele „sineităţii”, adică în limbajul profunzimilor? Ce-aş
putea zice eu, acum, după ce toată viaţa mea am citit
atâtea despre iubirea sublim romantică, despre un nu
ştiu ce şi un nu ştiu cum, despre dulcele chin al lui
Conachi şi Eminescu etc. Să spun doar atât, în cuvinte
mai simple: iubirea este starea de graţie a omului din
om, poate chiar manifestarea divinităţii din om, forma
supremă a bunătăţii şi inteligenţei sale. Este starea de
spirit a sufletului. Iubirea, să nu uităm, se hrăneşte însă
nu numai cu sublimităţi, dar şi cu negativităţi. Şi atunci
este distrugătoare. Gândiţi-vă că ea poate provoca susceptibilităţi, gelozii cumplite. Este o lance cu două capete: cu unul răneşte, cu altul vindecă şi sublimează...
– Ştim cum era bunicul Radu Simion: „un om scund,
bine legat, nu părăsise niciodată portul tradiţional […]
Bunicul vorbea puţin şi privea mult. Privea aceleaşi locuri, pentru el toate erau în bună rânduială, morţile nu-l
impresionau prea mult.” Dar bunicul Eugen Simion cum
e?
– Este încântat, fermecat pur şi simplu de Bobiţă şi
Bubiţă care, peste o lună (la 3 iulie 2018) vor ajunge la
12 ani. Au rămas, pentru mine, două minuni albe. Mă
împacă, pur şi simplu, cu lumea din afară, care pare din
ce în ce mai haotică, învrăjbită, pusă pe căpătuială.
– Găsesc în scrierile dumneavoastră referiri la vinul
care vă este servit (la prieteni, în restaurant etc.). Sunteţi, după câte înţeleg, un priceput degustător de vinuri
alese. E glasul ţinutului natal înscris în zestrea dumneavoastră genetică? Ţine de educaţie, de cultură?
– Nu. Vinul nu-i o moştenire. Este un produs al culturii. Am învăţat multe despre vin în Franţa, de la prietenii mei. Îmi place vinul roşu. Românii au, astăzi, vinuri
bune. Semn că tradiţia este veche şi puternică. Cred şi
eu că vinul este, pentru om, un prieten bun, un confident
loial. Se poate bea în singurătate, încet şi tăcut, dar şi
în grup, cum se bea, de pildă, în Hanul Ancuţei. El stimulează meditaţia şi naraţiunea (istorisirea). Are, aşadar, virtuţi epice şi filosofice.

„Susţin o cultură a tăcerii, pentru a avea,
astfel, mai mult timp pentru a medita”

– Tăcerea e totdeauna de aur?
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– Este, dar nu totdeauna. Omul postmodern a uitat
însă virtuţile tăcerii. Vorbeşte mult, tot timpul. Suferă de
locvacitate. Cum a zis un om politic francez despre alt
om politic: a ratat şansa de a tăcea. Susţin o cultură a
tăcerii, pentru a avea, astfel, mai mult timp pentru a medita.
– Vă consideraţi un răsfăţat al sorţii/zeilor?
– Nici pe departe. Dar nici o victimă a destinului. În
consecinţă, mă silesc să merg bine pe calea mea, fără
mari complexe, fără ură în mine, fără superstiţii, deşi
uneori mă surprind că superstiţiile din copilărie mă vizitează şi azi.
– A fost un jurnal francez („Timpul trăirii, timpul mărturisirii”), unul german („Sfidarea retoricii”), unul „danez”
(publicat în „Caiete critice”)... pe când şi unul intim, început, cum aţi afirmat, la 13 ani? Cu ce clauză de publicare?
– Ţin un jurnal, de mulţi ani, am scris despre jurnalul
intim, dar încă nu ştiu ce voi face cu jurnalul meu. Să-l
ard, să-l las moştenire fiicei mele şi minunilor albe de
care ţi-am vorbit?
– Se citeşte prea puţin sau se scrie prea mult?
– De scris, observ, se scrie mult, dovadă că se publică multe cărţi. Dar sunt citite? Am îndoieli. Eseiştii occidentali sunt de părere că literatura moare, dacă n-a
murit încă. Trăim, deja, în postliteratură. Sigur este că
trăim de câteva bune decenii nu într-o civilizaţie a literaturii, ci într-o civilizaţie a imaginii. Televiziunea ne-a
luat cititorii şi ne-a marginalizat enorm pe noi, autorii de
cărţi. Ce-i de făcut? Să scriem, aşteptând timpuri mai
bune.
– Să fi avut dreptate Rebreanu cum că scriitorii se
ceartă şi-n cimitir?
– Cam are. Dacă mă uit în jur, n-aş putea spune că
lumea este condusă de înţelepţi şi de sfinţi. După lupta
de clasă a urmat, surprinzător, lupta omului împotriva
omului şi lupta între generaţii, fracţiuni, partide, grupuri
de interese etc. O luptă este viaţa, deci te luptă... O
luptă, trebuie să precizez, câinoasă, fără Dumnezeu,
politicianistă, exasperantă, cultivând toate imoralităţile...
Ce-i de făcut?

„Critica literară trebuie să fie citită
şi pentru ea însăşi, ca o proză de idei...”

– Sartre spunea că, pentru a-ţi impune ideile, trebuie
să le pui într-o poveste. Dumneavoastră completaţi:
„Aşa trebuie să procedeze şi criticul literar”. Ce e povestea, domnule Profesor?
– Jean-Paul Sartre are, de data aceasta, dreptate.
Are şi adversarul său, Eugen Ionescu, care mărturiseşte, pe când făcea critică literară în limba română, că
scrisul are nevoie de un „epicism interior”. În critică,
„epicism” înseamnă nu să povesteşti opera despre care
scrii, ci să reconstitui, critic, elementele esenţiale ale
operei, pentru ca lectorul tău să te poată urmări, în cunoştinţă de cauză. Aşa procedează E. Lovinescu şi, mai
ales, G. Călinescu. A spune da sau nu despre un
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roman, fără să spui la ce se referă acordul sau negaţia,
nu înseamnă nimic. Mai spun o dată ceea ce au spus
şi criticii dinaintea mea: critica literară trebuie să fie citită
şi pentru ea însăşi, ca o superioară proză de idei...
– Modelul dumneavoastră în critică a fost E. Lovinescu, despre care ați scris o monografie, iar de curând
un amplu volum intitulat Posteritatea critică a lui E. Lovinescu. Principiile criticii estetice lovinesciene și ideile
sale despre civilizația modernă românească v-au însoțit
de-a lungul anilor. Au apărut, între timp, în cultura română și alte modele, mai cu seamă în sfera literară?
– Sigur că au apărut. Chiar în timpul vieţii sale au
fost contestate opiniile sale despre sincronism, tradiţionalism etc. În volumul pe care l-aţi citat (E. Lovinescu
şi posteritatea lui critică) am urmărit aceste polemici.
Două capitole masive din carte analizează, din nou, polemica lui G. Călinescu cu E. Lovinescu, pe care, în
1930, îl considera „cel mai mare dacă nu unicul critic
român”, iar în 1937 îl minimaliza. Dincolo de latura personală (existentă, evidentă) este şi o diferenţă de concepţie între aceşti doi mari critici. Azi le putem judeca
pe toate, lăsând de o parte simpatiile şi antipatiile, refuzurile noastre. Este ceea ce am încercat să fac. Au apărut, evident, alte metode în critică şi alte modele. Unele
principii de ordin estetic rămân încă. Ţin de natura disciplinei noastre. Nu le putem schimba pe toate... În
postmodernitatea în care trăim, mai spun o dată: teoriile
îmbătrânesc repede, metodele, iarăşi, se perimează şi
ele, tot repede, iar ideile se rătăcesc şi mor tinere. Noua
critică şi noua nouă critică franceză au terorizat viaţa literară două decenii şi n-au supravieţuit în conştiinţa literaturii, decât prin Roland Barthes, de pildă, care a
avut inteligenţa să se despartă de structuralism (după
ce l-a impus în critică) şi să scrie Plaisir du texte şi Discurs îndrăgostit. Fără el şi fără câţiva alţi teoreticieni,
„Demonul teoriei” (cum îi zice Antoine Compagnon) a
murit.
– Afirmaţi că în zilele noastre critica a fost înlocuită
cu „comentariul” de tarabă. S-a tabloizat critica/istoria
literară? Se mai face cercetare serioasă, câţi mai suflă
colbul din arhive, câţi tineri mai găseşti în sălile Bibliotecii Academiei, de pildă?
– Se mai face. Nu mult, dar se face încă. La Institutul
de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, de pildă,
unde există un grup solid de cercetători. Cu ei am făcut
şi facem în continuare ediţiile critice din clasici (au apărut deja 200 de volume), Dicţionarul general al literaturii
române (prima ediţie are şapte volume, din ediţia a II-a
au apărut până acum patru volume din cele opt proiectate!), Enciclopedia literaturii române vechi şi 30 de volume din Cronologia vieţii literare (1944-2000). Nu vi se
pare că aceşti cercetători (câţi mai sunt şi care sunt plătiţi – mizerabil!) merită să fie apreciaţi pentru ştiinţa şi
devotamentul lor pentru literatura română?
Bucureşti, 20 mai 2018
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Constantin Călin

„SUNT DOAR UN PUNCT
ÎN BIBLIOGRAFIA LUI BACOVIA”
– Interviu de Rodica Lăzărescu –

PRO

În 1999, sub
semnătura distinsului istoric şi critic literar, profesor
Constantin Călin,
vedea lumina tiparului primul tom
al unei proiectate
trilogii – „Dosarul
Bacovia I. Eseuri
despre om şi
epocă”, o „biografie, copleşitoare
prin volumul şi calitatea informaţiei,
prin onestitatea şi
coerenţa interpretărilor” (l-am citat
pe regretatul Mircea
Dinutz).
Peste cinci ani, în
2004, avea să apară următorul volum – „Dosarul Bacovia II. O descriere a operei”. După o tăcere îngrijorătoare, în 2011, profesorul Constantin Călin publică „În
jurul lui Bacovia. Glose şi jurnal”, „un Bacovia en miettes, însemnări despre om şi poet, şi în jurul lor”, după
cum preciza încă din prima pagină a volumului, un soi
de addenda a primelor două „dosare”. După alţi şase
ani, în care exegetul a ajuns obiect de pariu între amici
(„«Nu-l mai termină!...»”), cum cu umor povesteşte în
prefaţă, în 2017 apare al treilea op (aici mi-aş permite
un joc de cuvinte, trece al treilea hop) al trilogiei, şi
anume „Dosarul Bacovia III. Triumful unui «marginal»”.
Se rotunjeşte astfel „un triptic” ce „intră – zice – în ordinea victoriilor personale”.
Am folosit acest pretext pentru a-l provoca pe distinSAECULUM 3-4/2018

sul exeget al lui Bacovia la o confesiune. Îi mulţumesc
pentru amabilitatea cu care a răspuns rugăminţii noastre!

***
„Înţelegi un autor abia când ajungi să-l consideri
un contemporan sufletesc şi ideologic”

– Stimate domnule profesor Constantin Călin, după
această cam lungă punere în temă, cu voia Domniei
Voastre să pornim morişca întrebărilor.
Citesc în numărul din februarie al revistei „Ateneu”
o „fişă”: „«Dacă priveşti arta drept creaţie, trebuie să-i
atribui şi o valoare etică» (v. Liviu Rebreanu, «Cred»,
în Opere, 15, p. 163). Bacovia e, de asemenea, printre
cei ce i-o atribuiau. Etica este legătura, uneori invizibilă,
dintre cei mari”. E treaba exegetului bacovian să facă/să
sugereze/să traseze asemenea conexiuni. Eu îndrăznesc să fac legături între exegetul lui Bacovia şi exegetul lui Rebreanu – domnul Niculae Gheran, ambii
aplecaţi către scotocirea arhivelor, a miilor de periodice
de prin biblioteci, a manuscriselor, a corespondenţei
ş.a.m.d. Asta, nu pot să nu subliniez, într-o ţară în care
– vorba lui Camil Petrescu – totul este eseu!
Punctez doar două similitudini:
- peste cinci decenii de muncă, în cazul ambilor, mii
de pagini tipărite (adunând cele trei plus unu tomuri,
adică tripticul Dosarul Bacovia şi glosele din volumul
În jurul lui Bacovia – 482+644+560+376=2062; 5000
de pagini – note, studii, articole, prefeţe în cazul domnului Gheran);
- pe domnul Gheran, l-a „împins” spre Rebreanu profesorul Al. Piru, fără prea mare tragere de inimă din partea tânărului cercetător ce-şi încercase puterile cu
Gh. Brăescu. Dumneavoastră îi sunteţi dator profesorului Constantin Ciopraga, cu aceeaşi atitudine de
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uşoară împotrivire, ademenit fiind de Mircea Eliade ori
Constantin Stere.
Pentru următoarele echivalenţe, vă cer ajutorul:
domnul Gheran consideră că şi-a risipit viaţa, şi-a înăbuşit/neglijat creaţia personală, că oricum Rebreanu ar
fi învins (prin el însuşi) în cele din urmă. Domnul Constantin Călin cu ce sentimente se confruntă acum, la
capăt de drum bacovian, lung de peste 53 de ani?
– Singur, n-aş fi îndrăznit să mă compar cu dl Niculae Gheran, unul dintre „exemplele mari” în domeniile
editorial şi literar. Cantitativ şi calitativ, ceea ce a realizat
domnia sa e absolut remarcabil şi obligă la o privire admirativă. A încheiat – fapt rar – ediţia critică a unui scriitor capital, cu o activitate diversă şi amplă, şi a dat şi
alte cărţi. Ceea ce poate fi comun între noi e totuşi sensul muncii, care constă în ducerea până la capăt a unui
angajament. Fiecare şi-a asumat datoria de a cunoaşte
integral, în detalii, autorul studiat. Dincolo de aceasta,
numai inegalităţi. Mijloacele şi rezultatele sunt diferite.
Dl Gheran a beneficiat de biblioteci şi arhive centrale,
cât şi de o receptare largă, unanim elogioasă. Un provincial, eu m-am documentat mai greu, iar volumele tipărite au avut o difuzare limitată. Dedicându-ne lui
Rebreanu şi, respectiv, lui Bacovia, amândoi am pierdut
câte ceva: dl Gheran, om prodigios, intarisabil, mai mult;
eu, un exiguu, mai puţin. Cariera fermă de prozator pe
care şi-a trasat-o în ultimul deceniu cu seria Arta de a fi
păgubaş, unde e antologic prin veritate şi expresivitate,
arată că „ratarea” sa, provocată de lucrul la ediţie, e
într-adevăr mare. În ceea ce mă priveşte, am motive să
mă mustru de neîndeplinirea datoriilor faţă de alţi autori.
Şi, de asemenea, am motive să fiu nemulţumit de felul
în care sunt perceput: tripticul Bacovia mi-a eclipsat restul activităţii de critic şi publicist. Deşi mi-e jenă, nu o
dată, mă văd nevoit să le amintesc unora că am mai
făcut şi altceva...
– Apoi, domnul Niculae Gheran vorbeşte despre Rebreanu în termeni de rudenie: „când m-am apucat de
ediţie, îmi venea unchi, acum îmi este nepot!” Dumneavoastră cum vă raportaţi la Bacovia, ce sentimente aveţi
faţă de el?
– Nu m-au tentat atari raportări. Bacovia a fost de la
debut şi până la Stanţe burgheze mai bătrân decât vârsta lui. Un bătrân pe care – din cauza firii mele retractile
şi a anumitor prejudecăţi – nu mi l-aş fi dorit bunic sau
unchi. Chiar dacă ar mai fi trăit câţiva ani (când a
murit aveam 17), nu aş fi ţinut să-l vizitez. Nu mă atrage
stranietatea; dimpotrivă, mă stresează şi mă marchează emoţional pe termen lung. Simpatizez bătrânii
monumentali, „epici”, de felul lui Sadoveanu, cât şi pe
cei ironici, cu vorbă corozivă, dozată în funcţie de interlocutor, ca Tudor Arghezi. În plan analog, nu îndrăgesc
ruinele, deşi am „predat” poezia ruinelor. Problema „rudeniei”, pusă de dumneavoastră, îmi aminteşte de un
frumos articol al lui Giovanni Papini, scris după apariţia
volumului său Uomo Carducci (v. „Drepturile mele”, în
Universul literar, 43, nr. 8, 20 februarie 1927, p. 119).
Sunt în el câteva afirmaţii pe care mă sprijin, când încerc să-mi motivez atitudinea, şi la care – eventual –
pot să reflecteze şi alţii. Papini se aştepta să fie întrebat
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„Cum ai pretenţia să scrii despre Carducci ca om, tu,
care nu l-ai cunoscut?”. Pentru că primul volum al Dosarului Bacovia e alcătuit din „Eseuri despre om şi
epocă”, aş putea fi şi eu întrebat: „Cum ai avut curajul
să scrii, mai ales despre om, fără să-l fi cunoscut?” Papini a răspuns (şi la fel zic şi eu): „Nu l-am cunoscut şi
cred că-i mai bine aşa. Căci pentru a pricepe cum se
cuvine pe un om şi taina lui – orice om mare trebuie să
aibă cel puţin una – nu-i de ajuns să stai de vorbă cu el
şi adesea n-ajunge nici măcar familiaritatea neîntreruptă”. [...] „Cine nu l-a cunoscut în carne şi oase, pe
acel om, ocupă poate un ungher mai prielnic ca să-l
vadă. Şi nu-i rău ca între istoriat [cel despre care se
scrie] şi istoric să fie la mijloc o întreagă generaţie”. Pe
Bacovia mi-a venit mai uşor să mi-l aproprii, pe măsura
înţelegerii umanităţii sale, prin lectură. Mi l-am însușit
treptat, din momentul în care am descoperit părți din el
în mine. Ce om a fost? Un om vulnerabil, marcat de
eșecuri, obosit înainte de vreme, sceptic într-o lume fremătândă, îndărătnic în a-și urma vocația, solitar cu antenele întinse spre mulțime, capabil de empatie și
solidaritate. Un om ce nu vrea altceva decât să fie lăsat
în pace, care suportă greu compătimirile și-i mefient față
de laude. Dezabuzarea îl privește doar pe sine, nu-i menită să-i descurajeze pe ceilalți. Tristețea sa nu-i întunecată. Totuși, uneori durerile mocnite izbucnesc în
gesturi de revoltă ce se vor devastatoare. Înțelegi aşadar un autor abia când ajungi să-l consideri un contemporan sufletesc și ideologic. Eu am început să mă simt
confortabil în Bacovia, doar când gândindu-mă la el
m-am gândit și la mine, nu fugitiv, ci persistent.
– În aceeaşi ordine de idei, vă citez: „Oricât l-ai admira [pe un autor], nu te lipeşti total de el, nu-l justifici
necondiţionat şi – mai ales – nu încerci să i te substitui.
Pentru a-ţi exercita meseria ai nevoie de câteva grade
distanţă”. Câte grade aţi pus/aţi lăsat faţă de Bacovia?
S-a înşelat cumva Mircea Dinutz când scria că v-aţi
„identificat aproape cu obiectul studiului” dvs.?
– Nu poți, chiar dacă vrei, să te identifici total cu cineva; nici după ce l-ai „ghicit”, îţi place şi îţi convine. Și
n-ar fi de folos. (Iarăși am să-l iau în ajutor pe Papini,
care spunea mai departe în acel articol: „Eu nu vreau
nici în ruptul capului să mă asemuiesc cu Carducci. Atât
ar mai trebui!” Eu, de asemenea, n-am vrut şi nu vreau
să mă asemăn cu Bacovia etc. „Dar cu toate astea –
arăta autorul îndrăgit de Călinescu și Mircea Eliade –
de nu suntem frați și nici măcar veri după mamă, puțină
rudenie ne leagă: au văzut-o și alții în afară de mine”.
Moral şi eu, cum rezultă și din răspunsul dat la întrebarea precedentă, sunt, în zeci de lucruri, aproape de poetul nostru.) În textele mele, îl parafrazez de numeroase
ori, dar nu-l îngân. Ca să-l pot comenta, mi-am luat întotdeauna un spațiu de manevră: alături sau în jurul lui.
L-am privit de la distanțe variabile, deschizând adesea
cadrele, pentru a-l compara cu cei din epoca sa.
„Ambiția” mea a fost să reconstitui, prin evocare, mediile
prin care a trecut, cu influență directă ori indirectă asupra lui. În asemenea descrieri – am reușit câteva pagini
citabile, remarcate de cei ce m-au recenzat, între
aceștia și fostul nostru prieten comun Mircea Dinutz.
PRO
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„În ceea ce spun, mă ghidează nu o teorie,
ci «bunul-simţ»”

PRO

– E muncă de arheolog ceea ce aţi făcut dumneavoastră şi cei (extrem de rari) ca dumneavoastră ori ca
domnul Gheran. În afară de răbdare, de perseverenţă,
de acribie, tenacitate, pregătire teoretică, ce îi mai trebuie unui „arheolog” literar? Oleacă de imaginaţie, spirit
detectivistic, astea intră în acest inventar?
– „Arheologia literară” nu e o „meserie” prea bine văzută la noi. Desconsiderarea ei e veche. Scarlat
Struțeanu, un critic din Școala lui Mihail Dragomirescu,
o definea (v. „Arheologia literară”, în Flacăra, 7, nr. 31,
4 august 1922, p. 485-486) „un domeniu foarte vast, interesant și sterp”. „Sterp”, deoarece – credea el – „a stabili legături între operă și mediul ambiant, concluziunile
nu vor fi decât iluzorii”. Cel ce-i provocase comentariul
era Barbu Lăzăreanu, autorul notelor la volumul de Versuri ale lui Caragiale. Recunoscându-i acestuia certe
calități, Struțeanu zicea totuși: „În arheologia literară se
muncește […] mult și eu mai degrabă regret, decât
admir. Regret, fiindcă un îndrăgostit de literatură, cum
e dl. Barbu Lăzăreanu, ar putea să dea la iveală lucruri
de valoare”. Pe mine m-ar onora să fiu clasificat între
descendenții lui Barbu Lăzăreanu, un „arheolog” instructiv şi delectabil. L-am citit oriunde l-am întâlnit (și
l-am întâlnit inclusiv în ziarul Bacăul, cu un articol intitulat „Psalmul 109 și Proclamația de la Islaz”). Numărul
„revelărilor” sale (unele referitoare și la Eminescu) e impresionant. – Apropo de „arheologie”: în primul an de
facultate, am stat în camera de cămin cu doi studenți la
Istorie, care au devenit reputați arheologi: Silviu Sanie
și Ioan Mitrea, acesta decedat anul trecut. Rămânând
prieteni, de-a lungul anilor am avut dese discuții arheologice cu ei, cât și cu un alt coleg de an, medievistul Alexandru Artimon. Iar eroul unui proiectat roman al meu
(dumneavoastră mă provocați să fac această mărturisire) era... arheolog. Ca să mă documentez, la începutul anilor ’70, am vizitat șantierul arheologic de la
Răcătău (cetatea dacică Tamasidava), condus de Viorel
Căpitanu. Așezarea e pe malul stâng al Siretului. Era
spre toamnă, zi însorită, însă pustiul din jur, foșnetul
neliniștitor al lanurilor uscate de porumb, gropile funerare mi-au tăiat elanul romantic. Am conchis imediat că
n-aș putea (și nici eroul meu) rezista, singur, o noapte
într-un asemenea loc. Arheologia, meserie aflată în orizontul misterului, cere curaj. Cea literară: – toate însuşirile enumerate de dumneavoastră, plus o permanentă
„trezvie”, ca să reperezi amănuntul trebuitor, să
stabilești analogii juste, să contextualizezi „fericit”, să
„atmosferizezi” descrierile, să ilustrezi adecvat analizele. Răbdarea (numită de dumneavoastră ca fiind
prima dintre calitățile necesare) înseamnă, în „arheologia” de bibliotecă, îndelungă-răbdare: nimic nu vine
numai dintr-un „click”. Unele „probe” și răspunsuri le
găsești abia după ani de la formularea întrebărilor. Mie
așa mi s-a întâmplat, și nu o singură dată. Răbdarea –
mai insist puțin – e posibilă, însă, când nu resimți preSAECULUM 3-4/2018

siunea dării la tipar a rezultatelor. Desigur, a te înfrâna
de la publicitate nu e ceva obișnuit, ba poate fi și un risc,
riscul că „timpul trece și ți-o iau alții înainte”, totuși până
n-ai convingerea „epuizării filonului”, o atare abținere e
benefică. Eu n-am scris nimic animat de sentimentul
competiției. Am scris când m-am considerat documentat
şi capabil să-mi apăr afirmaţiile de eventuale contraziceri. Apoi, deseori, am lăsat textul deoparte, pentru întregiri şi finisări.
În arheologie, actualmente, eforturile sunt îndreptate
spre reconstituirea habitatelor și mentalităților. La rândul
ei, azi, „arheologia literară” nu se rezumă la relevările
de ordin biobibliografic, ci sondează ansamblul domeniilor existente în timpul vieții unui scriitor, al miturilor
cotidiene, evenimentelor și mijloacelor. Structura grădinilor publice, repertoriul fanfarelor, să zicem, dar și mersul trenurilor sau radiofonia, în cazul lui Bacovia. Ca
„arheolog”, sunt interesat de tot ce i-a putut influența
viața şi creația, și de receptarea, etapă cu etapă, a operei sale. Fac, fără a urma un îndreptar, o metodologie
la modă, un „canon”, „critică complectă”, vorba lui Ibrăileanu, într-un fel personal: discurs cultural, sociologie
și psihologie literară, semantică, stilistică etc. Știința
mea literară – sper să nu sune pretențios – se nutrește
din diversitatea surselor, consistă în acumulările de profesor de literatură (veche, premodernă, început de secol
XX, contemporană). În ceea ce spun, mă ghidează nu
o teorie, ci „bunul-simț” (o formă elementară a culturii)
care îmi spune dacă macin în gol, dacă sufoc valțurile,
dacă m-am îndepărtat ori dacă stau prea aproape. Sacrific sau amân, de aceea, orice mi se pare insuficient,
impropriu ori lipsit de pregnanță, tot ce nu se integrează
firesc în narațiunea critică, astfel că uneori am senzația
că mi-au rămas „hambarele” cu fişe pline, că n-am folosit decât o mică parte din ce am strâns în faza pregătitoare. „Arheologia literară” are rigori clare, de măsură
și exactitate, pe care alte forme de critică nu le au. Rezultatul pe care îl vizez e evocarea veridică a unor
realități dispărute, a unor semnificații originare și a unor
„mutații” în materie de valorizare. Da, pentru aceasta,
e nevoie și de „oleacă de imaginație”...

„Datoria ţine mai mult decât pasiunea”

– „Acest volum înseamnă, pentru mine, lichidarea
unei datorii” – sunt cuvintele care deschid al treilea
volum al Dosarului Bacovia. Mai încolo, vorbiţi de „datoria criticului”, în alt loc de „datoria mea” în a căuta şi
explica „raţiunile” care au provocat „incertitudini şi
crize”… De ce „datorie”? Datorie faţă de Bacovia sau
faţă de dumneavoastră? Să fie acest sentiment al datoriei un reflex al formaţiei dumneavoastră cazone?
– E foarte posibil ca una dintre rădăcinile lui să provină din educația primită în liceul militar. Datoria ce mi
se impunea acolo era ca, în nicio situație, „să nu fac de
rușine haina militară”, în primul rând să-mi supraveghez
comportamentul, în unitate și în afara ei. Ceva mai târziu, ca student, datoria a însemnat să nu rușinez
speranțele părinților, ale căror sacrificii (raportate la
posibilități) au fost uriașe, încât mă emoţionează și azi.
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Tânăr, nu neg că mi-a făcut cu ochiul „boema”, dar
n-am intrat în ea mai mult decât intri într-o apă rece ca
gheața sau în una foarte fierbinte: un pas, cel mult doi,
și te retragi. Eu m-am retras adesea și fiindcă m-am
considerat fără talent (talentului i se iartă multe) şi fără
sprijin, în eventualitatea unor greşeli flagrante. De
aceea, n-am exhibat niciodată atitudini de je-m’en-fichisme. Responsabil, imediat ce mi-am revenit din
vreun tournement, m-am gândit la consecinţe. Sărăcia,
teama de a fi trimis înapoi „în agricultură” (am primit
asemenea ameninţări!) m-au constrâns să fiu „cuminte”,
şi-am fost, dar – în nicio ocazie – docil, conformist.
Ajuns redactor, am făcut, pe cât mă pricepeam, critică.
Or, critica presupune o „ţinută”, o conduită. Criticului i
se pretinde un „cap limpede”, o „judecată sănătoasă”,
luciditate; lui nu i se tolerează ceea ce i se tolerează
poetului, care poate sta şi trei zile „în pivniţa adâncă”
fără ca gestul lui să scandalizeze. Unde mai puneţi că,
în acelaşi timp, eram şi „universitar” (asistent), într-un
oraş fără tradiţie universitară, cu exigenţe provinciale,
deci constrâns la sobrietate. Pe scurt, ideea de datorie
m-a urmărit în toate etapele vieţii, în toate locurile de
muncă prin care am trecut. Datoria ţine mai mult decât
pasiunea. Într-o primă fază, ea e imbold, apoi – odată
asumată – contract. De regulă, ca să nu-l încalc, îmi
acord termene lungi. Nu sunt comod, dar nici habotnic,
maniac. Înţeleg datoria atât ca manifestare a loialităţii
faţă de ceilalţi, cât şi faţă de mine. Mi-o îndeplinesc integral dacă şi când sunt lăsat să lucrez în ritmul meu.
Nimic bun (mă refer la scris) nu-mi iese la foc pripit. Risipitor odinioară (după evaluările de acum), în ultimul
deceniu m-am situat cu hotărâre sub semnul datoriei.
Nu vă descriu apăsările pe care le resimt, unele acut,
dureros, căci majoritatea sunt legate de amânări şi ratări. Datoria faţă de Bacovia e pe sfârşite, cele faţă de
mine parcă acum ar începe.
– După cum se structurează dialogul nostru, se pare
că vom avea un interviu în… paralele! De data asta,
schimbăm unul dintre cele două puncte de referinţă.
„Ce simplu-i de spus şi cât de greu de demonstrat e că
pe Bacovia l-a promovat Timpul!” Timpul a lucrat şi în
favoarea lui Bacovia, dar şi a exegetului său celui mai
avizat: aţi început lucrul cu peste jumătate de secol în
urmă, l-aţi încheiat, iată, în 2017. Aţi lucrat vreun moment sub presiunea Timpului sau Timpul a avut răbdare
cu dumneavoastră?
– Sunt un norocos, mulţumesc lui Dumnezeu! Cu
mine, „timpul a avut răbdare”. Relativ la Bacovia, cândva mi-am alcătuit o listă cu 1001 întrebări. Timpul mi-a
îngăduit să găsesc răspuns la circa 900 din ele. În ciuda
discreţiei cu care îmi manifest optimismul, nutresc nădejdea să le epuizez. Desigur, mă sprijin pe timp, deşi
la vârsta mea orice zi e un fel de pariu. N-am însă încotro: datoriile de care vă vorbeam mă obligă să cred
într-o continuare a activităţii. Psalmul spune: „Învaţă-ne
să socotim bine zilele noastre...”. În trecut, mi le-am socotit, nu o dată, greşit. Cu perspectiva crizei de timp în
faţă, încerc să corectez această eroare. Nu
izolându-mă, ci evitând ce nu mi se potriveşte, ce nu
mi-i de folos şi ce-i cronofag. Sunt parcimonios cu sim66

pozioanele, colocviile, şedinţele de cenaclu, „lansările”
urmate de praznice, sindrofiile artistice, lecturile neţintite
etc. Sufăr pentru zilele în care nu-mi cultiv, cât de cât,
„ogorul”.
– O întrebare în două trepte, desigur pornind de la
recentul volum: „Spre norocul lui, Bacovia nu a crezut
niciodată că lumea stă cu ochii pe scrisul său.” Dar
domnia voastră când (sau: dacă) aţi simţit ochii lumii
aţintiţi pe scrisul dvs.? Când aţi conştientizat că munca
dvs. interesează, e luată în seamă şi apreciată?
– „Ochii lumii”, adică ai unui public larg – nu, dar ai
câtorva oameni în ale căror opinii literare cred – da. Împreună, Dosarul Bacovia I şi Dosarul Bacovia II au avut
peste 50 de cronici, recenzii, note de lectură. Pentru un
autor din provincie, tipărit de o editură mică, fără mijloace publicitare, aceasta constituie un suport moral deosebit de important. Au scris ataşant Constantin
Stănescu, Gheorghe Grigurcu, Theodor Codreanu, Ion
Simuţ, Constantin Trandafir, Constantin Coroiu, Doina
Cernica, Dan Mănucă, Magda Ursache, Adrian Dinu
Rachieru, Ion Fercu, Vasile Spiridon, dr. A. Trifan, Paul
Cernat, Mircea Radu Iacoban, Daniel Ştefan Pocovnicu,
Vasile Iancu, Mircea Dinutz, Marius Manta, Adrian Jicu,
Daniela Sitar-Tăut ş.a. Câţiva dintre ei au luat textele
lor din reviste şi le-au reprodus în cărţi, lucru care m-a
bucurat cel mai mult. Cert, am intrat în sumare datorită
lui Bacovia. Însă respectivele comentarii conţin, de asemenea, aprecieri favorabile privind documentarea, capacitatea mea de a evoca şi a portretiza, despre care
(relativ la celelalte cărţi ale mele) s-au pronunţat Mircea
Popa, Liviu Grăsoiu, Dorina Grăsoiu, Emil Nicolae, Vasile Bardan, Ion Vicoleanu şi – dacă-mi permiteţi să
amintesc acest lucru – Rodica Lăzărescu. Bineînţeles,
ici-colo am simţit şi rezerve, totuşi nimeni n-a zis că
scriu amorf, înecăcios ori că sunt lacunar. Simplitatea
şi fluenţa fac parte din standardele mele. Dacă,
într-adevăr, paginile pe care le-am scris despre poet se
citesc – cum mi s-a spus – ca şi paginile unui roman,
am încă şanse de a mai aduna cititori.

„Prefer să mă îndoiesc, decât să mă amăgesc”

– Şi continuarea: „Chiar când ţi se spune că interesezi, înţelept e să te îndoieşti de asta.” Aşa procedează
şi istoricul şi criticul literar Constantin Călin? Aţi
avut/aveţi îndoieli în ceea ce vă priveşte sau în privinţa
celor care, măcar de formă, vă apreciază?
– Într-un anumit grad, mefienţa mă caracterizează.
M-am născut într-un sat în care poreclele erau ceva reflex şi unde am deprins antifraza înainte de a afla că-i
un termen de stilistică. Faptul acesta mi-a exacerbat
sensibilitatea la ridicol: al altora, dar şi al meu. Îndeosebi în faţa unei laude, mi se deschid toţi porii suspiciunii. Recunosc, e unul dintre „complexele” mele. Prefer
să mă îndoiesc, decât să mă amăgesc. Descoperirea,
mai ales de către vreun amic, a unei calităţi acolo unde
eu mă ştiu vulnerabil o percep, de pildă, nu doar ca pe
o exagerare, ci şi ca pe o şicană. Realist, atent la vicleniile scrisului, nu sorb din paharul cu presupusă otravă.
Adevărul e că, de mai multă vreme, nu mă îmbăt nici
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măcar cu vin, darămite cu esenţe contrafăcute!
– „Ceea ce-i de-a dreptul excepţional e că el este un
victorios fără să fi luptat vreodată pentru afirmare. N-a
manevrat nimic ca să reuşească. Alţii s-au zbătut, s-au
apărat, au polemizat, au apelat la prieteni…” La câţi
prieteni a apelat, câte bătălii a dus exegetul Constantin
Călin?
– Mi-am ajutat prietenii, în diferite ocazii, dar n-am
apelat, în chip direct, în treburile literare, la ajutorul niciunuia. Ca redactor, ca organizator de manifestări culturale, le-am acordat cuvenitele atenţii. I-am creditat
fără să pretind reciprocitate. N-am uzat niciodată de formula do ut des. Nimănui dintre cei cărora le-am trimis
cărţile nu i-am făcut vreo aluzie că ar trebui să scrie
despre ele. Cine le-a citit şi s-a simţit provocat de materia lor – a scris. Alţii ar putea să scrie în viitor, ocaziile
pot fi multe şi diverse. Cum anume, îi priveşte... Cât
despre „bătălii”, am vorbit de ele în Provinciale şi am reprodus câteva în Cărţile din ziar (III). În plus, am nu puţine pagini polemice în Gustul vieţii şi în Stăpânirea de
sine, ba şi în Dosarul Bacovia (III). Eu le consider sugestive şi pregnante. N-au fost observate, pentru că nu
strig ca la piaţă şi nu dau cu toroipanul.
– Fiindcă vorbim de apreciere! Sunteţi cetăţean de
onoare al oraşului Bacău? Premiat al Academiei? Al
Uniunii Scriitorilor?
– Nu. Nu. Nu. Dovadă nu se poate mai clară că sunt
singur. Am însă titlul de „Cetăţean de Onoare” al satului
natal, Udeşti – Suceava, sat care a dat scriitori cât pentru o „reprezentanţă”. Mi-e suficient pentru tot ce înseamnă „onoruri”. Nu mai „pohtesc” altul, iar Bacăul,
oraşul în care trăiesc de 55 de ani, de mi l-ar acorda,
l-aş refuza pe motiv că e „târziu” şi nu vreau să fiu în
coada listei de contemporani care l-au primit. La Academie mă interesează permisul de la Bibliotecă. În fine,
n-am avut şi nu am nicio veleitate să obţin un premiu al
Uniunii Scriitorilor. Îmi cunosc statura... Am – pentru a
fi exact – un surogat de aşa ceva, de la o „Bacoviană”,
la care Uniunea a fost coorganizator...

„Observ realist şi mă străduiesc să fiu autentic”

PRO

– Să revenim cu picioarele pe pământ! Ca să încheiem această „paralelizare” (vă place cuvântul, nu-i
aşa!?), stabiliţi, rogu-vă, câteva puncte comune cu
obiectul muncii domniei voastre!
– „Paralelizare”? O, cum să nu, îl ador, ca şi pe celelalte matriţate asemănător!... Vorbind în general,
„obiectul muncii” mele e lectura. Cu patru ochi (ai mei
şi ochelarii) şi două mâini. (Apropo, Al. Piru mi-a spus
odată, zâmbind cu subînţeles: „Dom’ Călin, un istoric literar trebuie să aibă muşchi”, pentru ca să ridice şi să
coboare din bibliotecă volumele pe care le foloseşte.
Profesorul îi avea.) Pentru Bacovia am citit aproape tot
ce era necesar temei şi ceva – destul de mult – pe alăturea. Punctele comune cu poetul pe care îmi cereţi să
le evidenţiez aci sunt – dacă acesta-i răspunsul aşteptat
– de natură morală. Vrând-nevrând, m-am molipsit de
unele din atitudinile sale: de pildă, de încăpăţânarea de
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a-mi face munca fără a mă gândi la „ecouri”, fără aşteptări de natură financiară, de aplauze sau gloriolă;
apoi de relativismul şi, uneori, de scepticismul său. Bacovia a fost un corectiv la lumea lui, una prea încrezătoare şi e, de asemenea, un corectiv la lumea noastră,
una prea fără căpătâi. Ca şi el, mă distanţez de beţia
iluziilor şi dezavuez ipocriziile şi „inversiunile” epocii, ale
prezentului. Amarul său e mai trezitor decât orice cafea.
Iar dacă e să duc mai departe exerciţiul propus de dumneavoastră, găsesc comune cu poetul luciditatea şi sinceritatea. Observ realist şi mă străduiesc să fiu autentic.
Şi tot comune sunt unele reverii, dar ar fi obositor să le
detaliez...
– Faptul că în cazul ambilor (poet – exeget) putem
vorbi, fără nicio ezitare, de „triumful unui marginal” l-aţi
trece în acest „inventar” al tangenţelor?
– Nu. Triumful lui Bacovia e un fapt elucidat, ferm.
Al exegetului e triumf, cu ghilimele, problematic şi – categoric – efemer. Contează numai ca demonstraţie personală. Câteva ecouri bune, venite dinspre amici, nu
mă pot ameţi. Sunt doar un punct în bibliografia lui Bacovia. Deocamdată, unul (cum se zice în Bucovina) mai
maşcat. Eu nu uit vorba lui Simion Mehedinţi: „Cărţile
învăţate se prostesc repede...”. Sper totuşi să rezist,
barem un deceniu, prin câteva note şi prin câteva formulări mai pregnante.

„A fi marginal are ceva din dulceaţa excepţiei”

– Ştiu că vă place să vă definiţi termenii! Aşadar, ce
are în plus (sau în minus) „marginalul” faţă de „provincial” (de „omul de provincie”)? Vă rog să lărgim cadrul
de referinţă – de la Bacovia să ne mutăm în actualitate,
bine ştiute fiind relaţiile din sânul breslei.
– Sub mai multe aspecte, marginalul e un tip mai
complex decât provincialul. Adesea o victimă, el suferă,
mereu conştient de situaţia sa. În schimb, provincialul
e, în simplicitatea lui, satisfăcut de sine. Înşurubat în
locul de baştină, ilustrează categoria despre care psalmistul spune că „închegatu-s-a ca grăsimea inima lor”,
egoişti, insensibili, fără probleme existenţiale majore,
nescuturaţi de prejudecăţi. Intempestiv în aprecieri, nu
cunoaşte moderaţia: ori ditirambi, ori denigrări. Trebuie
să ai o anume înălţime morală, criterii axiologice, capacitate de autoanaliză şi, nu în ultimul rând, un pasiv de
ratări (din vina ta sau din vina altora) ca să te simţi marginal. Eu sunt şi un om de provincie, prin buletin, şi un
marginal, dar nu (cum cred câţiva, fără răutate) din
cauza unor ignorări şi nedreptăţi, ci a firii mele, a relativismului, a coborârii mizelor, a scăderii treptate a spiritului competitiv etc. E o etichetă care mai curând mă
flatează, decât mă jigneşte. A fi marginal are ceva din
dulceaţa excepţiei. Nu ştiu câţi din breaslă au sentimentul că sunt marginali. Ori provinciali. Dimpotrivă, tendinţa majorităţii este să se considere centrali,
„capitalişti” de-o zi-două, vizibili, indiferent de locul în
care trăiesc, cât şi de cel ocupat în ierarhia profesională. Îi fericesc pentru sănătatea imaginaţiei lor. Privite
însă de la margine, scenele de „faună literară”, cu desfăşurări de ambiţii şi vanităţi, amuză. Sau, când sunt
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groteşti, te provoacă să fii sarcastic. Dar cine din cei orgolioşi stă să cugete că „Nu-i mâini, / Nici azi, / Nici ieri,
– / Timpul...”!
– Istoricul şi criticul literar Constantin Călin, trăitor de
atâtea decenii într-un oraş de provincie din Moldova
(„locul unde nu se întâmplă nimic”) tânjeşte după un
„centru”?
– Mai am de spus o frază despre marginalitate: finalmente, aceasta e o chestiune de percepţie – a ta sau
a celorlalţi. Spre deosebire de Sensitif, alter-ego-ul lui
Bacovia din „Dintr-un text comun”, care se credea făcut
pentru marile oraşe, eu nu m-am considerat niciodată
aşa. Am avut, în două rânduri, şanse de a ajunge în Capitală, dar „ideea (mea) de Bucureşti”, încetinelile şi
inerţiile de sedentar m-au oprit. De tânjit, tânjesc continuu după bibliotecile, librăriile, sălile lui de expoziţii.
Uneori sunt înclinat să cred că aş fi realizat mult mai
multe lucruri şi mai bune acolo; alteori – că aş fi putut
să mă pierd. Bucureştii varietăţilor, al politicianismului
execrabil, „dâmboviţean”, al hoţomanilor calificaţi, al
„geniilor pustii”, al analiştilor impenitenţi, al turmelor de
ţâfnoşi needucaţi – nu mă interesează; de la distanţă, îl
detest. Cum să segregi, cotidian, mă întreb, ceea ce-i
admirabil de ceea ce-i odios? Câtă energie trebuie să
consumi pentru asta? Aş fi avut-o? Că doar nu m-ar fi
plantat cineva pe Calea Victoriei, între Academie şi Ateneu!
– Să ne întoarcem la Bacovia! Vă citez din nou:
„Avid de senzaţional”, cercetătorul de azi e tentat să
caute „manifestări pitoreşti, urmele viciilor sau ale păcatelor tinereţii”. Două întrebări v-aş pune legate de
această constatare: 1. S-a tabloizat până şi istoria literară?; 2. Viitorul cercetător, admiţând că va exista aşa
ceva şi că va depăşi faza menţionată anterior, prin ce
cotloane ar mai putea scotoci cu oarece şanse să dea
peste ceva nou? A scăpat vreun colţişor din edificiul Bacovia, vreun pod prăfuit, vreo pivniţă secretă, măcar
vreun sertar ferecat, cu cheia pierdută, de curiozitatea
scormonitorului domn Călin?
– Tentaţia „senzaţionalului” e mai veche. A crescut
pe măsura publicării jurnalelor, memoriilor, corespondenţei. Avem exemple în bibliografiile lui Poe, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Prin comparaţie, istoricii literari
români apar prudenţi în faţa a ceea ce ar fi putut să inflameze curiozitatea. Scriitorii nu i-au încurajat. Nici publicul nu le-a cerut prea mult în această direcţie. Vă
mărturisesc că m-a fulgerat cândva gândul să încerc un
„Bacovia şi femeile”. Sunt în textele lui nişte focuri ascunse. N-am avut cu ce să le anim. Nu mi-au lipsit ipotezele, mi-au lipsit „sursele”. Imaginaţi-vă că aş fi
deschis o discuţie pe această temă cu Agatha. Cu ce
m-aş fi ales? Intuiţia îmi spune că Bacovia nu doar a
dorit să fie „lăsat în secret”, dar a şi fost ţinut în secret.
A fost el însuşi, până la dispariţia principalilor martori,
un secret de familie. Am sistat „trebuşoara” amintită
pentru că m-ar fi costat, cel puţin, jumătate de an de
muncă, iar rezultatul să nu fie cu adevărat „senzaţional”... În legătură cu „scormonitorul”, am să vă dezamăgesc. Nu sunt, cum poate par, unul insistent, obsedat,
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avid, ci unul decent, măsurat. La lecţiile de jurnalism
(am predat şi aşa ceva) îi sfătuiam pe studenţi ca, în
cazul că vor practica această meserie, acolo unde găsesc uşi închise, să nu le forţeze sau să intre pe geam.
Sunt împotriva unui atare procedeu. Să aibă răbdare.
Răbdarea e esenţială, îndeosebi pentru un comentator.
E importantă şi prioritatea asupra ştirii, dar şi mai importantă e justeţea comentariului, care trebuie să fie
sigur, exact, elegant. În cercetare e cam la fel. Când te
izbeşti de refuzuri, aştepţi. „Scormoneşti”, eventual, în
altă parte. Odinioară, o întâmplare de acest gen mă
bloca; acum, experienţa mă ajută să fac noduri acolo
unde firele datelor s-au rupt. Nu mă ofuschez pentru
orice. Ce i-a mai rămas de căutat viitorului cercetător şi
unde va găsi cele necesare? Viitorul cercetător îşi va
pune, desigur, alte probleme şi nu va intra (cum vă imaginaţi – romantic – că am făcut) prin poduri prăfuite şi
pivniţe secrete. „Arheologia” mea îi va părea lucrare de
diletant, desuetă.

„Să pui într-o carte doar cât trebuie – iată idealul!”

– Amintiţi de o frază a lui Giovanni Papini – domnia
voastră, ajuns la punctul final, aţi simţit/simţiţi nevoia să
o luaţi de la capăt? Iar dacă aţi face-o, aţi construi altfel
edificiul dedicat lui Bacovia?
– Aş umbla şi la structură, dar mai ales la detalii, la
fraze, la cuvinte. Aş echilibra-o şi aş limpezi-o, fragment
cu fragment, astfel încât nimic să nu-i împiedice curgerea. Dat fiind spaţiul lung de timp dintre volume, mă
preocupă problema omogenităţii lor. Mă întreb dacă lucrarea apare unitară. Am schimbat undeva maniera şi
tonul, m-am repetat în vreun loc? Aş dori să facă impresia că am redactat-o integral ieri. Să pui într-o carte
doar cât trebuie – iată idealul! Am numeroase defecte,
nu şi defectul excesului. Pentru că se văd, pentru că
produc disparităţi, orice surplus, orice excrescenţă (la
mine sau la altul) mă jenează. Minusurile se observă
mai greu; rămân, adesea, secrete. Deşi le regret, de ele
mă simt mai puţin vinovat... Au trecut, iată, câteva luni
de la apariţia volumului în jurul căruia discutăm. Acum,
senzaţia de eliberare simţită în momentul terminării,
deja s-a evaporat. Şi odată cu ea, roua euforiei. Nici în
glumă, teatralizând, nu i-aş mai putea spune clipei să
se oprească. Sunt preocupat, nu fericit. De altminteri,
eu cred că nimic din ceea ce publică un autor nu-l mulţumeşte integral şi definitiv. Îndoiala intervine aidoma
corbului lui Poe şi-ţi spune când nu te aştepţi: „Nevermore!”
– Am început cu o paralelă, voi încheia în acelaşi
mod: scria cineva, pe bună dreptate, că pe „bulevardul
Rebreanu” nu se poate trece fără a ţine seama de contribuţia lui Niculae Gheran. Îmi permit să-l parafrazez şi
să spun că pe „bulevardul Bacovia” nu se va putea circula ignorând Dosarul tripartit al profesorului Constantin
Călin! Căruia acum îi mulţumesc pentru acest „taifas” şi
îi doresc multă sănătate şi putere de muncă!
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Mihail Diaconescu

DESPRE ROMANUL
„MARELE CÂNTEC”,
MUZICA EPOCII BAROCE
ȘI TEZAURUL PSALTIC ROMÂNESC
(II)

- Convorbire notată de George Silviu Pescărescu -
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– Să revenim la preocupările D-Voastră în domeniul
muzicii psaltice! Ştiu că în perioada octombrie 2001septembrie 2003, când aţi reînfiinţat şi condus revista
Argeş, aţi publicat aproape număr de număr studii,
eseuri, articole, interviuri şi cronici muzicale dedicate
muzicii psaltice româneşti. Ele sunt semnate de emiSAECULUM 3-4/2018

nenţi muzicologi precum Nicolae Alexandru Gheorghiţă,
dr. Tanţa Diaconescu, Mihaela Marinescu, Raluca Ioan,
Constantin Secară, Gheorghe Stroe, Constantin V. Drăgoi şi alţii. Meritele excepţionale pe care savanţii muzicologi dedicaţi studierii, publicării şi valorificării creaţiei
psaltice şi le-au câştigat în a doua jumătate a secolului
al XX-lea au fost subliniate în paginile revistei Argeş în
mod deosebit. Am răsfoit colecţia revistei şi am găsit
acolo pagini emoţionante, dedicate unor mari savanţi
muzicologi precum Sebastian Bucur-Barbu, Titus Moisescu, Grigore Panţîru şi alţii, specialişti în creaţiile
noastre psaltice; pagini despre Congresul Internaţional
de Muzică Bizantină desfăşurat la Iaşi în 2003; pagini
despre diverşi compozitori care au introdus în creaţiile
lor sugestiile stilistice oferite de moştenirea noastră
psaltică. În anii 2001-2003, revista Argeş a fost principalul promotor al iniţiativelor ştiinţifice care au dus la o
mai bună cunoaştere a tezaurului nostru psaltic. Redactorul-şef Mihail Diaconescu, adică D-Voastră, a semnat
un amplu eseu despre muzica psaltică intitulat Tezaurul
care aşteaptă, publicat pe prima pagină în numărul 6
(237), martie 2002, al revistei. Articolul începe aşa: „Revista «Argeş» s-a angajat ferm în promovarea muzicii culte de inspiraţie religioasă ortodoxă.
Considerăm că suntem datori să facem aceasta”.
Vă rog să explicaţi motivele pentru care romancierul,
esteticianul, teoreticianul literar, criticul de artă şi istoricul Mihail Diaconescu s-a manifestat consecvent ca un
mare iubitor şi promotor al muzicii psaltice?
69

– V-am spus deja câteva cuvinte despre influenţa pe
care au avut-o asupra sensibilităţii mele artistice cântările tatei la Sfânta Liturghie şi corurile bisericeşti ascultate la Bucureşti în adolescenţă şi în anii de studenţie.
În 1980, romanul Marele cântec a apărut la Editura Eminescu din Bucureşti. Faptul că el s-a bucurat de un
mare succes de public şi de critică l-a îndemnat pe
Titus-George Moisescu, eminent savant bizantinolog
specialist în muzica noastră psaltică, directorul Editurii
Muzicale din Bucureşti, să-mi propună realizarea unei
versiuni a romanului în limba franceză. Publicul ţintă al
acestei versiuni era format din lectori din străinătate.
Versiunea în limba franceză a apărut în 1985, la Editura
Muzicală, în traducerea doamnei Anca Cosăceanu de
la Universitatea Bucureşti. Ulterior, Titus-George Moisescu a publicat şi ediţia a doua a romanului, în limba
română. Această ediţie a apărut în 1987, tot la Editura
Muzicală.
La întâlnirile şi discuţiile mele cu Titus-George Moisescu am aflat că el s-a născut la Câmpulung-Muscel.
Era rudă cu Fericitul întru pomenire Iustin Moisescu Patriarhul României, născut tot la noi la Muscel, dar la
Cândeşti, un sat de sub munte, la apus de Câmpulung.
Cunosc bine satul Cândeşti, pentru că am fost de mai
multe ori acolo.
E necesar să subliniez faptul că Patriarhul Iustin
Moisescu a fost un mare erudit, specializat în teologia
neotestamentară, teologia patristică şi teologia simbolică, precum şi în scrierile Sfântului Ioan Hrisostom şi
Evaglie din Pont. Marea colecţie doctrinară Părinţi şi
scriitori bisericeşti, proiectată să apară în 90 de volume,
este expresia preocupărilor sale doctrinare, respectiv
patrologice şi istorico-bisericeşti. În biblioteca mea, la
loc de cinste, sunt toate volumele care au apărut până
acum în această colecţie. Le-am utilizat, de altfel, atât
în tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei, cât şi în Teologia ortodoxă şi arta cuvântului. Introducere în teoria
literaturii.
O recentă ediţie integrală a operei pe care ne-a
lăsat-o Patriarhul Iustin Moisescu însumează opt masive volume.
De la tatăl meu ştiu că Patriarhul Iustin a fost orfan
de război. De aceea, a studiat ca bursier la Seminarul
Orfanilor de Război din Câmpulung-Muscel, instituţie de
învăţământ teologic de mare prestigiu.
Între Câmpulung-Muscel şi Cândeşti este satul Albeşti. Este un sat de pietrari. Piatra de Albeşti, un calcar
alb numulitic, a fost prelucrată în epoca antică la castrul
roman de la Schitu-Goleşti, în epoca feudală la diverse
biserici şi palate domneşti sau boiereşti din Ţara Românească. Şi măreaţa catedrală episcopală de la Curtea
de Argeş, ctitoria Sfântului Neagoe Basarab Domnitorul
Ţării Româneşti, este lucrată din piatră de Albeşti. În
epoca modernă, piatra de Albeşti a fost utilizată la diverse construcţii monumentale. Eu am evocat satul Albeşti în romanul Umbrele nopţii. Ştefan Manu, eroul
principal al romanului, este un pietrar ajuns sculptor de
reputaţie europeană... Crucile de pe mormintele bunicii
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şi părinţilor mei din cimitirul de la Vultureşti sunt lucrate
în piatră de Albeşti. La Vultureşti, Câmpulung-Muscel,
Lereşti, Albeşti şi Cândeşti m-am simţit totdeauna între
ai mei.
Titus-George Moisescu, care a studiat în tinereţe la
Seminarul teologic Neagoe Basarab din Curtea de
Argeş, apoi la seminarul Episcopul Chesarie de la
Buzău, dar era şi absolvent al Conservatorului de Muzică din Bucureşti, se purta atent, cordial, amical cu
mine, un autor mai tânăr decât el. În cele din urmă,
ne-am apropiat sufleteşte. Ne-am împrietenit. Am ajuns
să-i spun şi eu Titus!, cum îl strigau colegii şi amicii săi.
Titus-George Moisescu a fost primul meu dascăl în
domeniul muzicii psaltice. Un dascăl strălucit, de altfel,
pentru că el a fost un mare savant în domeniul muzicii
psaltice. Explicaţiile lui erau totdeauna foarte clare. Erau
pline de erudiţie şi de putere de atracţie. Dincolo de expunerea sistematică, seacă, precisă, sesizai pasiunea
cu care vorbea despre ceea ce iubea.
Când i-am spus că am cântat într-un cor dirijat de
profesorul Grigore Panţîru m-a îndemnat să-i citesc lucrările publicate în revista Biserica Ortodoxă Română,
primită de tata acasă la noi la Vultureşti, dar şi în alte
periodice, precum Muzica şi Studii de muzicologie.
Le-am citit, bineînţeles... De la aceste studii, am trecut
la volumele pe care Grigore Panţîru le-a intitulat Notaţia
şi ehurile muzicii bizantine, apărut la Editura Muzicală
în 1971, şi Lecţionarul evanghelic de la Iaşi, publicat tot
la Editura muzicală, dar în 1982. Aici trebuie să menţionez că eu nu am decât o vagă idee despre modul cum
este notată muzica psaltică. Multe dintre subtilităţile studiilor semnate de marele şi bunul meu dascăl Grigore
Panţîru mi-au rămas străine. Dar când eu am citit că
Lecţionarul evanghelic de la Iaşi este datat, cu aproximaţie, în secolele X-XI sufletul meu însetat de frumuseţea şi valorile istoriei a vibrat în mod special.
Ulterior, Titus mi-a vorbit cu competenţă, cu răbdare,
cu o reală vocaţie didactică şi cu o pasiune mereu reţinută, dar şi mereu trează, despre muzica medievală românească, despre marea ei abundenţă şi frumuseţe.
Un studiu al său despre Valorificarea tezaurului de cultură muzicală bizantină în România, apărut în revista
Biserica Ortodoxă Română, cu puţin timp înainte de a
începe colaborarea noastră, şi încă unul, intitulat Putna
– centru de cultură muzicală medievală românească,
apărut în revista Studii de muzicologie, mi-au fost oferite
cu dedicaţie.
În perioada când discutam despre eventuala apariţie
a ediţiei a doua în limba română a romanului Marele
cântec, respectiv în 1985, lui Titus i-a apărut volumul
Prolegomene bizantine. Muzică bizantină în manuscrise
şi carte veche românească.
Titus m-a făcut să înţeleg importanţa excepţională a
Şcolii muzicale de la Putna în istoria artei române şi europene. Şcoala aceasta, fondată în 1490 de gloriosul
domnitor Ştefan cel Mare şi Sfânt a funcţionat fără întrerupere aproape un secol, până în 1585, pe timpul lui
Petru al V-lea Şchiopul. La această şcoală a predat,
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între alţii, lecţii de ştiinţa legilor bisericeşti şi civile „ritorul
şi scholasticul Lucaci”, din care eu am făcut eroul principal al unui roman. Este romanul Adevărul retorului Lucaci, a cărui primă ediţie a apărut în 1977. Sunt bucuros
să spun că romanul acesta s-a bucurat de un succes
enorm, mai ales în Basarabia. Acest fapt se explică,
între altele, prin locul de naştere al lui Lucaci, în satul
Costeşti, unde râul Ciuhur se varsă în Prut. După prăbuşirea Imperiului Sovietic, am fost de mai multe ori invitat de onoare, împreună cu soţia, la mai multe
manifestări literare în Basarabia. La una din călătoriile
mele în Basarabia, gazdele mi-au arătat satul Costeşti.
Între personalităţile care au ilustrat Şcoala muzicală
de la Putna se numără compozitori precum Ioasaf Psaltul, Dometian Valahul, autorul cântării Paharul mântuirii
(Potirion Sotirion), o capodoperă lirică doxologică, intonată în cinstea Maicii Domnului, Paisie Psaltul, Eustaţie
Protopsaltul, cel mai important dintre ei, Antonie Protopsaltul şi alţii.
Între aceştia, Eustaţie Protopsaltul ne apare ca o
personalitate creatoare de excepţie. De la el au rămas
douăsprezece manuscrise muzicale, păstrate în prezent în biblioteci din România, dar şi în străinătate la
Liov, Leipzig, Sofia, Moscova, Petrograd, Leimonos.
El a fost un mare erudit. Ştia nu numai româna, ci şi
greaca şi slavona. A predat la Putna gramatica, retorica,
muzica psaltică şi arta caligrafiei. Muzicologii îi atribuie
186 de cântări, un număr imens. A compus trisaghioane, heruvice, axioane, chinonice, Ţin să subliniez
faptul că, datorită caracterului său imnic, respectiv doxologic, axionul are o structură compoziţională complexă, aptă să comunice un mare elan religios.
Cea mai cunoscută dintre creaţiile lui Eustaţie Protopsaltul de la Putna, o capodoperă muzicală, este
Imnul Sfântului Ioan de la Suceava, glas I, pe un text
scris de Grigore Ţamblac, dascăl la Şcoala Domnească
şi egumen la Mânăstirea Neamţ, protejat de Iosif Muşat
Mitropolitul Moldovei.
Amicul Titus, adică marele savant muzicolog şi bizantinolog Titus-George Moisescu, editor al romanului
meu Marele cântec, a adunat date istorice, respectiv
documentare, paleografice şi filologice, şi a alcătuit un
catalog de o înaltă ţinută ştiinţifică al creaţiei lui Eustaţie
de la Putna, pe care l-a publicat în volumul Muzica bizantină în spaţiul cultural românesc, apărut la Editura
Muzicală în 1996.
Datorită amicului Titus, măreţia, originalitatea, frumuseţea şi amploarea excepţională a operei create la
cumpăna secolelor al XV-lea şi al XVI-lea de marele
compozitor Eustaţie Protopsaltul de la Putna ne apare
azi într-o puternică lumină. Prin aceasta, marele savant
Titus-George Moisescu şi-a înscris definitiv numele în
istoria muzicologiei româneşti. Eu cred că unul dintre
marile daruri cu care Bunul Dumnezeu Proniatorul şi
Părintele Luminilor m-a învrednicit a fost prietenia şi
protecţia pe care Titus mi le-a acordat.
De altfel, Titus a publicat la editura condusă de el
volumele mai multor savanţi care s-au ocupat, în diSAECULUM 3-4/2018
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verse etape, de Şcoala muzicală de la Putna.
Nu trebuie uitat faptul că Şcoala muzicală de la
Putna este importantă nu numai pentru istoria creaţiilor
psaltice româneşti, ci şi pentru evoluţia generală a culturii europene. De aceea, despre această şcoală muzicală au scris nu numai savanţii români, ci şi cei străini.
Printre cei ce au scris despre Şcoala muzicală de la
Putna se numără Grigore Panţîru, iubitul meu dascăl de
muzică, Gh. Ciobanu, grecul Dimitrie Conomos, profesoara medievistă Anne E. Pennington din Anglia şi alţii.
Ţin să subliniez în mod deosebit faptul că Titus s-a
ocupat în mod special de apariţia în limba română, în
1985, a volumului semnat de Anne E. Pennington şi intitulat Muzica în Moldova medievală – Music in Medieval Moldavia. Este o ediţie bilingvă, cu text în română
şi în engleză, îngrijită de Titus. Traducerea textului din
engleză în română a fost efectuată de C. Stihi-Boos, un
eminent anglist.
Numeroase alte şcoli de muzică psaltică au funcţionat de-a lungul şi de-a latul Ţării Româneşti şi Moldovei
în epoca feudală şi modernă. Moştenirea noastră psaltică este imensă. Ea însumează zeci de mii de pagini
de o valoare istorică şi ştiinţifică inestimabilă.
Respectul, dragostea confraternă şi, mai ales, admiraţia mea pentru opera de savant a lui Titus m-au îndemnat să-i cer colegei Mihaela Marinescu, muzicolog
eminent, să scrie despre cel ce mi-a publicat Marele
cântec în franceză şi în română. În consecinţă, în nr. 7
(238) aprilie 2002, revista Argeş condusă de mine a publicat la rubrica Valori naţionale şi europene eseul pe
care colega Mihaela Marinescu l-a intitulat Titus Moisescu, muzicolog şi bizantinolog, la pag. 19. Aşa am înţeles eu să-mi exprim public admiraţia profundă şi
recunoştinţa faţă de Titus. Am avut grijă să public şi portretul său, care exprimă, cred eu, foarte bine seninătatea, înţelepciunea, bunătatea şi blândeţea acestui mare
şi strălucit savant.
Ulterior, tot colega Mihaela Marinescu şi tot la cererea mea a scris eseul Grigore Panţîru şi prima gramatică didactică a tuturor celor patru sisteme de notaţie
neumatică, o bijuterie muzicologică. Eseul a apărut în
Argeş, nr. 10 (241) iulie 2008, la rubrica Muzică şi spiritualitate, la pagina 21.
Publicarea acestui eseu a fost pentru mine un mod
de a-mi exprima recunoştinţa faţă de marele savant muzicolog şi bizantinolog Grigore Panţîru, dar mai ales
pentru modul cum el a influenţat sensibilitatea şi mai
ales dragostea mea pentru marile comori ale muzicii
psaltice româneşti.
Peste alte două numere, am publicat un eseu dedicat părintelui arhidiacon Sebastian Bucur-Barbu, un alt
mare savant muzicolog.
Titus mi-a atras atenţia asupra importanţei excepţionale a studiilor realizate de părintele arhidiacon Sebastian Bucur-Barbu, pe care îl stima, îl admira şi îl elogia
în variate moduri.
– Ştiu că aveţi cea mai aleasă admiraţie şi un respect profund pentru vasta operă de muzicolog şi bizan71

tinolog a părintelui arhidiacon Sebastian Bucur-Barbu.
În volumul lui Ilie Barangă Noi contribuţii bibliografice
la studiul operei lui Mihail Diaconescu (2009) găsim
portretul părintelui Sebastian Bucur-Barbu şi următoarea explicaţie: „Ataşamentul sufletesc profund al lui
Mihail Diaconescu pentru muzica psaltică românească are în lucrările ştiinţifice fundamentale ale
părintelui Sebastian Bucur-Barbu importante
puncte de referinţă şi de susţinere” (la p. 747). În revista Argeş, pe care aţi condus-o, respectiv în nr. 6
(237), martie 2002, la pagina 3, găsim un amplu interviu
pe care muzicologul dr. Tanţa Diaconescu l-a solicitat
părintelui prof. univ. dr. Sebastian Bucur-Barbu. Interviul
are titlul Şapte întrebări despre destinul culturii muzicale româneşti. În acelaşi număr, la pagina 9, este
articolul Frumuseţe şi spiritualitate semnat de dr. Nicolae Gheorghiţă, un alt mare savant dedicat muzicii
psaltice româneşti, despre care am aflat că într-o anumită etapă a formării sale intelectuale a fost elev al
doamnei dr. Tanţa Diaconescu.
Ceva mai târziu, tot D-Voastră, stimate domnule Mihail Diaconescu, aţi publicat în Argeş, respectiv în nr.
11 (242) din august 2002, la rubrica Muzică şi spiritualitate eseul semnat de Mihaela Marinescu şi intitulat Bizantinologul
şi
muzicologul
Sebastian
Bucur-Barbu, la pag. 21. Vă rog să-mi spuneţi motivele
pentru care aţi dorit ca părintele Sebastian Bucur-Barbu
să fie evocat în revista Argeş!
– Motivele acestea sunt evidente. Părintele arhidiacon Sebastian Bucur-Barbu este unul dintre cei mai importanţi savanţi pe care istoriografia, bizantinologia şi
muzicologia română i-a impus în cultura română şi europeană. A fost o onoare, dar mai ales o mare bucurie,
să public la Argeş contribuţii ştiinţifice în care opera sa
este prezentată în mod adecvat. Un cor psaltic dirijat de
părintele arhidiacon Sebastian Bucur-Barbu a cântat la
unul dintre serviciile divine de la catedrala Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti, la care eram şi eu... Eram alături de profesorul Virgil Cândea, un mare savant
medievist şi comparatist, pe care eu l-am admirat şi
iubit, între altele, pentru că el a comentat competent,
dar mai ales cu o adeziune sufletească totală, romanele
mele, Adevărul retorului Lucaci şi Marele cântec. Când
corul psaltic, condus de părintele arhidiacon Sebastian,
a început să cânte, atmosfera din sfântul lăcaş a devenit dintr-o dată alta. Atâta frumuseţe! Atâta emoţie!...
Atâta ştiinţă a nuanţelor expresive sonore... Atâta splendoare liturgică!... În astfel de momente de graţie, poţi
înţelege cât de frumoasă este Ortodoxia noastră strămoşească. Splendorile muzicii psaltice româneşti erau
altceva, cu totul altceva, decât ascultasem eu pe la sălile de concerte de la Berlin, în special la cele dirijate în
catedrala Sancta Hedwwig... Copleşit de emoţie, la un
moment dat, m-am aplecat spre profesorul Virgil Cândea şi l-am întrebat pe şoptite: „Cine dirijează acest cor
îngeresc?...”. „Părintele Sebastian”, mi-a răspuns, tot
pe şoptite, profesorul Virgil Cândea.
La finele serviciului divin, am vrut să mă duc la pă72

rintele Sebastian să-l felicit. Era însă o mare înghesuială şi m-am pomenit pe stradă, alături de profesorul
Cândea, de care nu m-am mai despărţit.
Peste un timp, nu mai ştiu bine când, l-am întâlnit pe
părintele Sebastian într-o zi de vară, la Sfânta Mânăstire Cheia din judeţul Prahova, unde el a fost călugărit
şi îşi petrecea timpul de lucru după ce aduna fişe, însemnări şi fotografii prin bibliotecile din ţară şi străinătate, pe unde umbla el ca să caute manuscrise psaltice
româneşti din epoca feudală.
Am făcut cunoştinţă. Am stat pe o bancă, la umbră,
şi am vorbit despre unele şi altele.
Marele savant muzicolog şi bizantinolog de reputaţie
europeană, autor al unor studii ştiinţifice fundamentale
despre vechile manuscrise psaltice româneşti, era un
om smerit, blând, înţelept, delicat în cuvinte şi în gesturi.
Dacă nu-l cunoşteai, nu puteai bănui că sub rasa de cuvios monah se ascunde unul dintre cei mai de seamă
savanţi din câţi a produs cultura română şi europeană
în dramaticul secol al XX-lea.
Când vorbea despre prostiile unora dintre confraţii
săi muzicieni şi muzicologi, avea simţul humorului;
amintea de erorile lor glumind, fără răutate. De altfel,
eu nu cred că un astfel de om, cu ceva angelic în el, ar
fi fost capabil de răutate.
Mi-a explicat şi el, ca şi Titus, cât de important este
Grigore Panţîru pentru muzicologia românească. Şi el,
ca şi mine, îl admira pe Titus ca mare savant muzicolog,
dar şi ca editor de o înaltă şi severă ţinută intelectuală.
Marea dorinţă a părintelui Sebastian era ca la Bucureşti să fie înfiinţat un Institut de Istoria Muzicii Româneşti, cu o secţie specială pentru editarea ştiinţifică a
manuscriselor şi cărţilor psaltice. Ceva ce ar putea semăna cu Institutul de Istorie şi Teorie Literară G. Călinescu, de sub egida Academiei Române.
Din păcate, această dorinţă a părintelui arhidiacon
Sebastian nu s-a realizat. Deşi, cred eu, fără să fiu muzicolog, ci doar un mare iubitor de muzică, un astfel de
institut este mai mult decât necesar.
– Pregătindu-mă pentru acest interviu, am găsit în
revista Argeş, Serie Nouă, respectiv în nr. 6 (martie)
2008, eseul semnat de Mihaela Marinescu şi intitulat
Părintele Ioan D. Petrescu, Cercetări ştiinţifice în
domeniul muzicii bizantine, la pag. 19. În monografia
pe care domnul Theodor Codreanu a intitulat-o Mihail
Diaconescu, Fenomenologia epică a istoriei româneşti (2005), la pag. 324, găsim portretul părintelui Ioan
D. Petrescu şi explicaţia: „Preot la biserica «Sfântul
Visarion» din Bucureşti, savant bizantinolog de reputaţie europeană, eminent specialist în paleografia
muzicală. Preotul Aurelian Diaconescu l-a cunoscut
şi l-a admirat mult. Pasiunea pentru muzica psaltică
i-a fost insuflată lui Mihail Diaconescu de tatăl său”.
Ce a însemnat părintele Ioan D. Petrescu pentru
D-Voastră, ca romancier, estetician şi pasionat de muzică psaltică?
– Pentru că venea uneori la Bucureşti, tatăl meu se
ducea la biserica Visarion din centrul oraşului, unde ofiPRO
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cia părintele Ioan D. Petrescu. Acolo cânta şi corul dirijat
de marele compozitor Paul Constantinescu, un clasic
al muzicii culte româneşti şi europene în secolul al
XX-lea. Asemeni lui Titus Moisescu şi Sebastian BucurBarbu, părintele Ioan D. Petrescu-Visarion a fost un
mare savant muzicolog şi bizantinolog. El a scris despre
Filotei sin Agăi Jipei înaintea lui Sebastian Bucur-Barbu.
A studiat la Conservatorul din Bucureşti şi ulterior la
Schola Cantorum de la Paris. Într-un timp a oficiat la biserica ortodoxă din Paris. Atât la Paris, cât şi în ţară, a
publicat lucrări de o excepţională valoare ştiinţifică, dedicate muzicii psaltice. Volumele sale Les idiomèles et
le canon de l’office de Noël, apărut la Paris în 1932 şi
premiat de L’Institut de Beaux Arts, apoi masivele şi impresionantele Études de paléographie musicale-byzantine (I), 1967, şi Études de paléographie
musicale-byzantine – l’Office de la Semaine Sainte (II),
1984) demonstrează cu prisosinţă orizontul vast, rigoarea, noutatea şi frumuseţea studiilor de muzică psaltică
în care marele savant Ioan D. Petrescu s-a angajat. El
este una dintre marile glorii ale muzicologiei şi bizantinologiei române şi europene. De altfel, Titus Moisescu,
prietenul şi editorul meu, a îngrijit şi a adnotat volumul
al II-lea al monumentalei Études de paléographie musicale-byzantine.
Pornind de la preocupările comune pentru muzica
psaltică, respectiv pentru moştenirea bizantină, părintele Ioan D. Petrescu şi Paul Constantinescu au avut o
colaborare, o comunicare în opinii, dar mai ales o pilduitoare legătură sufletească. Această legătură a rodit
puternic în cultura română. Paul Constantinescu a compus Aclamaţii imperiale din Bizanţ pentru cor în stil şi
ritm vechi, cu text de Constantin Porfirogenetul, pentru
cor şi suflători de alamă, partitură din 1937, din păcate,
pierdută; apoi Sonata bizantină (1940) pentru violoncel
sau vioară solo, pe teme psaltice, extrase din culegerile
părintelui Ioan D. Petrescu. Capodoperele lui Paul Constantinescu Patimile şi Învierea Domnului (1946), oratoriu bizantin de Paşti, şi Oratoriul bizantin de Crăciun
– Naşterea Domnului (1947) sunt capodopere ale muzicii universale.
Pe tatăl meu, binecuvântată-i este memoria!, îl atrăgeau ca un magnet cântările de la biserica Visarion.
Mi-a spus odată că acolo era un „cor îngeresc”. A avut,
probabil, acelaşi sentiment de uimire, de bucurie şi de
binefăcătoare exaltare sufletească pe care l-am trăit eu
când, la catedrala Sfântul Spiridon Nou, am ascultat
corul dirijat de maestrul Sebastian Bucur-Barbu.
Pentru mine a fost un fapt firesc să public în Argeş
eseul colegei Mihaela Marinescu, intitulat Părintele Ioan
D. Petrescu, Cercetări ştiinţifice în domeniul muzicii bizantine. Am publicat atunci şi un portret al părintelui
Ioan D. Petrescu, desenat de Paul Constantinescu.
Acest portret poate fi admirat în studiul lui Titus Moisescu, Monodia bizantină în gândirea unor muzicieni români (1999).
Într-un alt număr al revistei Argeş, condusă de mine,
respectiv în nr. 3 (234) decembrie 2001, a apărut eseul
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Mihaelei Marinescu intitulat Paul Constantinescu şi capodopera sa Oratoriul bizantin de Crăciun – Naşterea Domnului, la pagina 17. Am însoţit acest eseu de
un articol semnat de mine în care mi-am permis să mă
manifest ca muzicolog, care subliniază valoarea universală a oratoriului.
– Vă rog să-mi vorbiţi şi despre un alt mare compozitor, pe care ştiu că îl admiraţi şi îl iubiţi: Doru Popovici!
Rugămintea mea porneşte de la articolul pe care Doru
Popovici l-a dedicat romanului Marele cântec. Acest articol intitulat O carte despre un premergător al culturii
româneşti – Ioan Căianu-Valachus, Un autor care ne
aparţine a apărut în revista Flacăra, Bucureşti, An.
XXIX, Nr. 44 (1325) din 30 octombrie 1980, la pag. 16.
Ulterior, Doru Popovici a publicat un alt articol despre
romanul D-Voastră. Este articolul intitulat Rezonanţele
„Marelui cântec”, apărut în Contemporanul, Bucureşti, Nr. 9 (2154) din 26 februarie 1988) la pag. 12. Întrebarea mea porneşte şi de la textele lui Doru Popovici,
dar şi de la articolul semnat de Mihaela Marinescu şi intitulat Doru Popovici şi melosul bizantin apărut în
Argeş, Serie Nouă, Nr. 4 (235) ianuarie 2002, pag. 17.
– Eu nu sunt capabil să elogiez îndeajuns şi să comentez în mod adecvat creaţia de importanţă universală a lui Doru Popovici. El este unul dintre cei mai
importanţi compozitori din istoria muzicii româneşti şi
europene.
M-am bucurat enorm când el a scris elogios despre
romanul Marele cântec. Doru Popovici a compus numeroase opusuri în domeniul muzicii simfonice, al muzicii
de teatru, al muzicii vocal-simfonice, al muzicii corale,
al muzicii de cameră. El este şi un strălucit muzicolog
şi cronicar muzical, pe care îl citesc totdeauna cu admiraţie şi entuziasm. În fiecare săptămână el publică cel
puţin un articol pe teme muzicale.
Apropierea mea treptată de muzica lui Doru Popovici a pornit de la suita capodoperă pe care el a intitulat-o Codex Caioni pentru orchestră de coarde şi
timpani, opus 33, Nr. 2 (1968). Doru Popovici a ales câteva melodii populare româneşti din paginile manuscrisului lui Ioan Căianu-Valachus şi le-a prelucrat,
dându-le în opusul său magnific o copleşitoare strălucire expresivă. În acest opus găsim părţile intitulate
Praeludium, Elegie, Dans zglobiu, Cântecul voevodesei
Lupu, Joc de copii, Pastorală şi Dans valah. Geniul
creator al lui Doru Popovici se manifestă aici într-o maiestuoasă plenitudine, cu o copleşitoare putere de atracţie. Să spun că acest Codex Caioni pentru orchestră
de coarde şi timpani este o capodoperă mi se pare prea
puţin... Se vede în acest opus al lui Doru Popovici toată
frumuseţea, toată măreţia, toată splendoarea, dar şi
toată tragedia vieţii lui Ioan Căianu-Valachus. Sesizăm,
de asemenea, tragismul epocii în care el a trăit.
Eu am ascultat Codex Caioni pentru orchestră de
coarde şi timpani pe timpul când nu-l cunoşteam personal pe Doru Popovici. Înregistrarea acestei capodopere mi-a fost oferită de Ianca Staicovici, specialistă în
muzica românească şi europeană a secolului al XX-lea.
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Ascultând Codex Caioni pentru orchestră de coarde şi
timpani am avut sentimentul unei revelaţii copleşitoare.
Opusul lui Doru Popovici mi-a marcat definitiv memoria
şi sensibilitatea. Mi-a marcat viaţa.
La toate acestea trebuie adăugat faptul că Doru Popovici este şi un mare maestru al muzicii de inspiraţie
psaltică. Opusurile sale Învierea Domnului, Vecernie
pentru voci feminine, Răstignire, Doamne, cât de mult
Te iubesc! şi altele demonstrează cu prisosinţă valoarea
superlativă a creaţiei sale de inspiraţie creştină ortodoxă.
Articolul Mihaelei Marinescu din Argeş, despre care
aţi amintit, insistă asupra opusurilor pe care Doru Popovici le-a intitulat Trei madrigale în stil bizantin, pe versuri proprii, pentru cor bărbătesc; Rugăciune pentru cor
de femei (acesta are la bază textul liturgic Doamne, strigat-am către Tine) şi Învierea Domnului, opus 116, pentru cor a capella.
O atenţie deosebită acordă Mihaela Marinescu în
studiul său pentru revista Argeş opusurilor pe care Doru
Popovici le-a intitulat Două arii bizantine pentru bas şi
orchestră şi Simfonia a treia Bizantina.
Am publicat articolul colegei Mihaela Marinescu la
rubrica Valori naţionale şi europene. Convingerea generală că Doru Popovici se înscrie cu strălucire în galeria celor mai importanţi compozitori din istoria muzicii
româneşti şi europene a determinat publicarea articolului la această rubrică.
De-a lungul anilor, tot ceea ce am ascultat din opera
lui Doru Popovici mi-a dăruit bucurii care mi-au marcat
definitiv conştiinţa şi sufletul. Creaţia sa este, în egală
măsură, melodică, dramatică, meditativă şi evocatoare.
Este suprasaturată de subtilităţi compoziţionale şi expresive. Ea degajă un magnetism cu totul aparte. Este
o creaţie de o mare diversitate timbrală, în care sufletul
etnic românesc se regăseşte. E minunat să fii contemporan cu Doru Popovici şi să-i admiri creaţia.
– S-a spus şi se spune că revista Argeş condusă de
Mihail Diaconescu a fost la timpul ei cel mai activ militant pentru o mai bună editare, cunoaştere ştiinţifică şi
valorificare artistică a muzicii psaltice româneşti. De ce
aţi acordat o atenţie specială muzicii psaltice?
– Pentru că, aşa cum v-am mai spus, iubesc muzica
psaltică românească. Pentru că admir capodoperele pe
care marii noştri compozitori psalţi ni le-au lăsat moştenire... Pentru că supraabundenţa, varietatea şi frumuseţea creaţiilor psaltice pe care cultura română de azi
le moşteneşte de la înaintaşi marchează profund şi în
variate moduri istoria spiritualităţii române, evoluţia valorilor în întreaga Ortodoxie şi, în special, în muzica
sacră europeană şi universală... Dar şi pentru că era
necesar, subliniez, absolut necesar, ca în calitate de redactor-şef al revistei Argeş să aduc în dezbatere publică
atât comorile muzicale pe care ni le-au lăsat psalţii
noştri, dar şi modul cum unii compozitori contemporani,
admiraţi pentru marea valoare artistică a opusurilor
create de ei, au utilizat sugestiile oferite de moştenirea
noastră psaltică... Aceasta, pe de o parte...
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Pe de alta, mi se pare absolut nefiresc ca despre valoarea universală a creaţiei psaltice româneşti să se discute mult în străinătate, în contribuţii ştiinţifice
muzicologice de înalt prestigiu ştiinţific, în cercuri intelectuale superelitiste, în timp ce în ţară, la noi, tocmai
acest mare capitol al culturii noastre este valorificat mai
puţin, dacă nu chiar ignorat de marele public.
În acest sens, mi se pare profund semnificativ faptul
că lucrarea fundamentală a părintelui Ioan D. Petrescu
Les idiomèles et le canon de l’office de Noël a apărut la
Paris în 1932 cu o prefaţă plină de elogii a marelui savant muzicolog şi bizantinolog Amédée Gastoué şi distinsă de L’Institut de Beaux Arts în 1933 cu premiul
Thorlet. Acesta este un fapt de cultură europeană.
Aici este necesar să subliniem faptul că Amédée
Gastoué a fost nu numai un mare savant muzicolog, ci
şi un descoperitor de opusuri de o excepţională valoare
artistică. El a fost pasionat de muzica epocii feudale în
Răsăritul şi Apusul Europei. În 1932, când a scris prefaţa la cartea părintelui Ioan D. Petrescu, avea 50 de
ani şi era în plină putere de creaţie. Prestigiul său de
savant muzicolog şi l-a câştigat cu tratatul de mari proporţii Histoire du chant litugique à Paris (1904). Ulterior,
a publicat Catalogue des manuscrits de musique byzantine de la bibliotheque nationale de Paris et des Bibliotheques publiques de France (1907), volum care a
devenit repede o lucrare ştiinţifică de referinţă.
În 1913, la Lyon, Amédée Gastoué a publicat încă
un volum, Le Graduel et l’Antiphonaire romain, histoire
et description. Volumul acesta a consolidat prestigiul de
eminent muzicolog al lui Amédée Gastoué.
Lucrarea tipărită la Paris de părintele Ioan D. Petrescu a fost urmată de alte contribuţii ştiinţifice publicate de el în diverse oraşe europene. Les principes du
chant d’église byzantine a apărut în 1935 la Sofia; La
lecture des manuscrits musicaux byzantins du X-e –
XII-e siècles a fost publicată în 1936 la Roma; The
Hymne of the Sticherarion for November a apărut în
1939 la München.
Ele atestă interesul pe care savanţii muzicologi din
Europa îl acordă muzicii liturgice din Răsăritul ortodox.
De fapt, lucrările fundamentale publicate de marele
savant muzicolog Amédée Gastoué, dascălul părintelui
Ioan D. Petrescu, continuau preocupările ştiinţifice ale
bizantinologilor M. Paranikas şi W. Christ, care în 1971
au publicat volumul Anthologia graeca carminum Christianorum, o contribuţie de o inestimabilă valoare ştiinţifică la cunoaşterea tezaurului psaltic al Bisericii
Ortodoxe. Şi aceasta a devenit o lucrare ştiinţifică de
referinţă.
Acelaşi lucru s-a întâmplat puţin mai târziu cu sinteza pe care Jules Combarieu a intitulat-o Histoire de
la musique des origines à la mort de Beethoven, apărută în 1913.
Ţin să fac aici o paranteză şi să menţionez faptul
că lucrarea lui Combarieu a fost cunoscută de mine în
perioada când am lucrat ca redactor la secţia Cultură a
cotidianului Drum nou de la Braşov.
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Umblam atunci după cărţi de muzicologie şi istoria
artei sunetelor şi nu prea găseam. O distinsă colegă,
Lelia Coliban, căreia eu îi păstrez o amintire plină de
emoţie şi recunoştinţă, mi-a adus sinteza lui Combarieu.
Am citit-o pe nerăsuflate.
Am scris atunci o cronică amplă la spectacolul cu
opera Faust de Charles Gounaud, prezentată la Teatrul
Muzical din Braşov. Cronica apărută în Drum nou s-a
bucurat de o atenţie deosebită din partea celor care au
montat şi interpretat Faust. Directorul teatrului, Mauriciu
Vescan îl chema, mi-a mulţumit plin de recunoştinţă.
Mi-a spus că articolul meu a fost discutat în mod special
într-o şedinţă a colectivului artistic de la Teatrul Muzical.
Personal, am o mare admiraţie pentru opera de muzicolog a părintelui Ioan D. Petrescu şi pentru alte motive pe care le consider deosebit de importante. Studiul
său Condacul Naşterii Domnului (1940) ne ajută să înţelegem mai bine celebrul hymnus dominicalis Te
Deum laudamus, capodopera lirică a marelui teolog,
poet şi muzicolog Sfântul Niceta de Remesiana din
Şcoala Literară de la Dunărea de Jos, despre care eu
am scris în tratatul Istoria literaturii dacoromane. Marele
savant muzicolog Octavian Lazăr Cosma acordă o
atenţie specială în volumul I al sintezei sale monumentale Hronicul muzicii româneşti creaţiei de muzician şi
muzicolog a Sfântului Niceta de Remesiana (acest fapt
este evident în capitolul Cântarea latină pregregoriană
în Dacia. Niceta), cât şi contribuţiilor ştiinţifice ale părintelui Ioan D. Petrescu. Capodopera lirică, plină de elan
doxologic, Te Deum laudamus a influenţat cultul creştin
şi creaţia muzicală europeană în secolele care au
urmat, până în zilele noastre.
Mi se pare profund semnificativ faptul că după ce a
realizat un succes excepţional în diverse săli de concert
din Europa, Oratoriul bizantin de Crăciun – Naşterea
Domnului a fost publicat în Germania la Kassel, la Bärenreiter Verlag în 1969. În acest mod, Byzantinisches
Weihnachts-oratorium „Naşterea Domnului” vorbeşte
lumii despre valorile muzicii româneşti, în general, şi ale
moştenirii noastre psaltice, în special. Şi acesta este un
fapt de cultură europeană.
În aceste condiţii, pentru mine a fost firesc să public
în Argeş, An I (35), Nr. 3 (234) decembrie 2001, studiul
semnat de Mihaela Marinescu şi intitulat Paul Constantinescu şi capodopera sa Oratoriul bizantin de Crăciun – Naşterea Domnului, la pag. 17.
Toţi iubitorii de muzică din ţara noastră ştiu că suita
pe care Doru Popovici a intitulat-o Codex Caioni pentru
orchestră de coarde şi timpani, opus 33, nr. 2 (1968)
este cântată peste tot în lume, cu un succes excepţional, binemeritat. Şi acesta este un fapt de cultură euroepană şi universală.
Faptul că eu am publicat în paginile revistei Argeş,
Nr. 4 (235), ianuarie 2002, la pagina 19, un eseu semnat de colega Mihaela Marinescu şi intitulat Doru Popovici şi melosul bizantin este neînsemnat în raport cu
meritele nepieritoare pe care acest mare şi strălucit
compozitor le are în raport cu evoluţia muzicii române
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şi europene din epoca noastră.
O eminentă savantă din Anglia, Anne E. Pennington,
de la celebra Universitate Oxford, a scris despre Şcoala
Muzicală de la Putna studiul său fundamental Music in
Sixteenth Century Moldavia, publicat în Oxford Slavonic
Papers, New Series, Volume XI, 1978, pag. 64-83.
Cercetările semnate de Anne E. Pennington au fost
republicate de amicul Titus, adică de marele savant muzicolog şi bizantinolog Titus-George Moisescu, sub titlul
Muzica în Moldova medievală la Editura Muzicală din
Bucureşti în 1985, în traducerea lui C. Stihi-Boos, cu
text paralel în engleză şi română.
Tot Anne E. Pennington a publicat în diverse reviste
ştiinţifice studiile Evstatie’Song Book of 1511:some Observations, (1971); A Polychronion in Honour of John
Alexander of Moldavia (în revista The Slavonic and East
European Review, 1972); Seven Akolouthiae from
Putna (în revista Studies in Eastern Chant, Vol. IV,
Crestwood, New York, 1979) şi altele. Toate scrierile
Annei E. Pennington despre muzica psaltică românească sunt acte de cultură europeană.
Savantul grec dr. D. Conomos a pornit de la studiile
prealabile efectuate de Manolis K. Hatzigiakoumis şi a
stabilit că manuscrisul grec nr. 258 de la Mânăstirea
Leimonos din insula Lesbos (Grecia), fil. 145-418, este
un Antologhion lucrat de diaconul Macarie la Mânăstirea Dobrovăţ din Moldova în anul 1527, respectiv pe
timpul domniei lui Ştefan al IV-lea cel Tânăr (ŞtefăniţăVodă) şi al lui Petru al IV-lea Rareş. Şi acesta este un
fapt de cultură europeană.
Savantul danez dr. J. Raasted a stabilit că un alt Antologhion, lucrat în al treilea pătrar al secolului al
XVI-lea, înainte de 1570, şi păstrat în prezent la Biblioteca Universităţii din Leipzig, aparţine Şcolii Muzicale
de la Putna. Şi acesta este un fapt de cultură europeană.
Şi Muzeul Istoric de Stat de la Moscova păstrează
un Antologhion redactat în scriptoriul Mânăstirii Putna.
Ela a fost caligrafiat de Eustaţie Protopsaltul Putnei în
anul 1515.
Ei bine, interesul unor savanţi muzicologi străini din
Franţa, Anglia, Germania, Danemarca, Grecia, Rusia
pentru imensa noastră moştenire psaltică are o cauză
precisă: importanţa ei excepţională pentru evoluţia muzicii româneşti şi europene.
În aceste condiţii, faptul că Argeş, Serie nouă, a
acordat, în perioada cât am fost directorul revistei, respectiv între octombrie 2001 – septembrie 2003, o atenţie specială moştenirii noastre psaltice mi se pare a fi
ceva firesc. Faptul că încă nu a fost înfiinţat un Institut
de Teoria şi Istoria Muzicii sub egida Academiei Române sau a Uniunii Compozitorilor din România sau a
unuia dintre Conservatoarele noastre este pentru mine
de neînţeles.
– O ultimă întrebare. S-a zvonit la un moment dat că
Mihail Diaconescu lucrează la un nou roman, inspirat
de viaţa şi opera compozitorului, violoncelistului, dirijorului şi profesorului Constantin Dimitrescu, personalitate
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ilustră a muzicii noastre în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea şi în primele trei decenii ale secolului al
XX-lea. În ce fază este acest proiect?
– Este, cum se spune, în germenii viitorului... Este
adevărat că am scris mai multe variante la câteva dintre
capitolele romanului inspirat de viaţa şi opera lui Constantin Dimitrescu. N-am fost însă mulţumit de ele şi...
Şi... Şi le-am aruncat la coş... Ca şi în cazul romanului
Marele cântec, ca şi atunci când am redactat unele pagini din Nopţi şi nelinişti. Pseudojurnal metafizic, am
avut sentimentul că una dintre cele mai grele probe pe
care o poate da un autor epic este evocarea simbolică
a muzicii... Fiind inefabilă, esenţa muzicii respinge categoric încercările mele, dar şi ale altora, de a se lăsa
cuprinsă în propoziţii şi fraze epice.
Aceasta nu înseamnă că viaţa şi opera lui Constantin Dimitrescu nu mă preocupă în continuare. El a fost
un absolvent strălucit al Conservatorului de Muzică din
Bucureşti. A trăit cu profundă emoţie victoria Armatei
Române în războiul de la 1877. De aceea, a scris în
acel an opusul intitulat Oştenii noştri. El avea o solidă
pregătire artistică şi o mare disponibilitate interpretativă,
asimilate în anii când s-a perfecţionat la Conservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde la Viena, apoi
la Conservatoire Impérial de Musique de la Paris. A avut
misiuni artistice de mare răspundere. A fost dirijor al
Teatrului Naţional din Bucureşti, apoi al Orchestrei Simfonice a Ministerului Instrucţiunii Publice din capitala
noastră. A fost un antemergător al lui George Enescu.
Opera sa vastă cuprinde muzică simfonică, muzică
de cameră, muzică instrumentală pentru pian, muzică
vocală, muzică corală, muzică bisericească. Opusul său
Cântările Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur
în Re major pentru cor mixt cu acompaniament de pian
este considerat de cei ce iubesc muzica sacră o capodoperă plină de elan liric şi doxologic.
El a strălucit, mai ales, în opusurile create pentru viloncel, instrumentul pe care l-a iubit în mod special.
Semnificative în acest sens sunt Concert nr. 1 pentru
violoncel şi orchestră în La major, opus 45 (1885), Concert nr. 2 pentru violoncel şi orchestră în Si minor
(1886), Concert nr. 3 pentru violoncel şi orchestră în Re
minor (1890) şi Concert nr. 4 pentru violoncel şi orchestră (1922-1927).
Constantin Dimitrescu este un mare compozitor de
factură romantică, dar şi un deschizător de drumuri în
muzica instrumentală. În unele dintre opusurile sale, influenţa melosului folcloric românesc apare în mod clar.
Cred că nu greşesc dacă afirm că, în creaţia sa, ceea
ce este liric, luminos, optimist coexistă în forme de mare
rafinament instrumental şi orchestral cu accentele dramatice.
Muzicologii care au studiat opera lui Constantin Dimitrescu ne spun că în ansamblul creaţiei sale cele
patru concerte pentru violoncel ocupă un loc aparte. Ele
sunt capodopere lirice. Aşa cum capodoperă lirică este
şi strălucitorul diamant muzical Dans ţărănesc pentru
violoncel şi orchestră pe care îl putem asculta uneori la
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Radio Muzical.
Convingerea mea este că despre mari personalităţi
creatoare precum Constantin Dimitrescu şi Dimitrie Cuclin, şi el un alt titan al muzicii româneşti, se discută
prea puţin. Mi-ar plăcea un Festival Internaţional Constantin Dimitrescu la care să vină muzicieni din toată
lumea. Aşa cum mi-ar plăcea să existe un Festival Internaţional Dimitrie Cuclin. În romanul în care doresc
să-l evoc portretistic pe Constantin Dimitrescu mi se
pare că oarecum ceva mai bine mi-a reuşit un capitol
în care am imaginat o serată muzicală în atelierul pictorului Theodor Aman, în casa păstrată până azi, ca
muzeu, în mijlocul Bucureştilor.
Pe Theodor Aman l-am înfăţişat nu numai ca pictor,
ci şi ca mare iubitor şi organizator de serate muzicale.
Eu iubesc pictura lui Aman. Pentru că academismul
său, profund original în unele cazuri, este asociat cu
unele influenţe realiste şi cu altele vag impresioniste,
uşor de sesizat în anumite creaţii.
Vă rog să nu uitaţi că Aman s-a născut la Câmpulung-Muscel, oraş de care eu sunt profund ataşat sufleteşte, prin neamurile mele din partea mamei. În plus,
pentru că eu am publicat romane inspirate de trecutul
românilor, am găsit în tablourile lui Aman pe teme istorice importante motive de emoţie şi de reflecţie. Eu cred
că tablourile sale Vlad Ţepeş şi solii turci, Autoportret,
Tudor Vladimirescu şi, mai ales, Hora de la Aninoasa,
inspirat de realităţile etnografice muscelene, sunt capodopere ale artei universale.
Hora de la Aninoasa este, în opinia mea, un admirabil exemplu de pictură inspirată de datinile românilor,
o îmbinare fericită de lumină şi culoare, de varietate a
tonurilor şi a nuanţelor, de dinamică expresivă. Nu trebuie uitat că Aman a cunoscut bine la Paris pictura lui
Jean Auguste Dominique Ingres, un neoclasicist consecvent, dar şi pe cea a peisagiştilor de la Barbizon:
Corot, Courbet şi alţii; ca şi a lui Delacroix, pe care l-a
admirat mult. Aceasta pe de o parte.
Pe de alta, atunci când am adunat date despre pictorul Pârvu Pârvescu Mutu, care a devenit personajul
principal al romanului meu Culorile sângelui, am aflat
că marele zugrav al epocii brâncoveneşti a pictat, între
altele, la Sfânta Mânăstire Aninoasa, în nordul Muscelului, pe drumul care leagă Câmpulungul de Curtea de
Argeş. Mânăstirea a fost zidită la 1677, pe timpul domnitorului Gheorghe Duca, un stăpân nemilos, de marele
clucer Tudoran Vlădescu, devenit monah în ultima parte
a vieţii lui.
La Aninoasa, unde-mi place să merg aproape în fiecare vară, a intrat în călugărie Dumitraşcu Logofătul,
născut la Topoloveni. Oraşul Topoloveni este lângă
satul Priboeni de pe Valea Cârcinovului, unde eu am
văzut lumina zilei.
După ce s-a călugărit, acest Dumitraşcu Logofăt a
primit numele de Daniil şi a ajuns egumen. Ulterior, a
ajuns episcop la Buzău şi Mitropolit al Ţării Româneşti.
De altfel, Mitropolitul Daniil a restaurat Mânăstirea
Aninoasa, pe care a iubit-o mult.
PRO
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Mitropolitul Daniil a fost, indubitabil, una dintre marile
personalităţi ale epocii sale. A fost un om de aleasă cultură. A tipărit cărţi de cult. A ctitorit biserici, a vegheat
ca un adevărat părinte spiritual starea Bisericii noastre,
în epoca în care a fost Mitropolit.
Astăzi, Mânăstirea Aninoasa este ca o floare. Este
una dintre cele mai frumoase din ţara noastră şi din întreaga Ortodoxie.
La Aninoasa se păstrează până azi o parte din pictura lui Pârvu Pârvescu Mutu, eroul romanului meu Culorile sângelui. De câte ori merg la Aninoasa, sufletul
meu se umple de frumuseţe şi de gânduri înalte, de noi
puteri sufleteşti.
De oraşul Câmpulung-Muscel, scump inimii mele,
sunt, de altfel, legaţi sufleteşte mai mulţi pictori. Nu
numai zugravul Pârvu Pârvescu Mutu, personalitate
ilustră a epocii brâncoveneşti, şi Theodor Aman, practicant al stilului academist, ci şi G. Demetrescu-Mirea,
dintr-o familie de preoţi, ca şi mine, un romantic care a
pictat capodopere cu semnificaţii simbolice precum Vârful cu dor, dar şi portrete de mare vigoare expresivă şi,
mai ales, marele pictor muralist Grigore Popescu-Muscel, despre care eu am scris o carte album semnificativ
intitulată Lainici, capodoperă a artei româneşti şi europene.
Descrierea seratei muzicale organizate în atelierul
lui Theodor Aman la Bucureşti mi-a oferit ocazia să
amintesc de Câmpulung-Muscel ca sanctuar istoric şi
oraş cu mari tradiţii artistice şi culturale.
Am imaginat serata muzicală din atelierul lui Aman
desfăşurată în atmosfera specifică a lumii bune bucureştene de la finele secolului al XIX-lea, mai precis după
ce Constantin Dimitrescu încheiase splendidele sale
compoziţii intitulate Concert nr. 1 pentru violoncel şi orchestră în La major, opus 45 (1885), Concert nr. 2 pentru violoncel şi orchestră în Si minor (1886), Concert
nr. 3 pentru violoncel şi orchestră în Re minor (1890).
La puţin timp după ce Constantin Dimitrescu a încheiat aceste capodopere, pictorul Theodor Aman se
stingea din viaţă, la 19 august 1890.
În capitolul imaginat de mine, pe seama lui Theodor
Aman şi Constantin Dimitrescu, desfăşurat în atmosfera
specifică din atelierul pictorului, evoluţia epică, portretele literare, dialogurile şi, în deosebi, scurtele referinţe
la muzică sunt menite să sugereze ceea ce este nobil,
demn, înălţător, binefăcător şi transfigurator în conlucrarea dintre arte. Eu cred că acele „creaţii” care nu-i
fac pe oameni mai demni şi mai buni sunt subcultură,
pseudocultură, noncultură, anticultură.
La o altă serată muzicală, cu o formaţie camerală
care cântă un quintet compus de Constantin Dimitrescu,
mi-am permis să-l înfăţişez şi pe Titu Maiorescu.
Constantin Dimitrescu apare în capitolele cu Theodor Aman şi Titu Maiorescu conducând o formaţie camerală pe care chiar el a înfiinţat-o. Formaţia
interpretează, între altele, Quintete de coarde compuse
de Constantin Dimitrescu.
Convingerea mea că în romanul la care lucrez este
SAECULUM 3-4/2018
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absolut necesar să evoc atmosfera specifică a mediilor
intelectuale din Bucureştii celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea este susţinută de strălucitul model artistic oferit de ciclul epic pe care Paul Anghel l-a intitulat
Zăpezile de-acum un veac.
Se află în acest ciclu numeroase scene, descrieri,
dialoguri şi amănunte, o întinsă „policromie” a mediilor
bucureştene dela epoca Unirii principatelor Române
până la încheierea secolului al XIX-lea. Apar în ciclul lui
Paul Anghel personalităţi ilustre ale istoriei noastre, din
care el a făcut personaje literare, dar şi prezenţe umane
obişnuite, plasate în cele mai variate medii sociale, profesionale şi spirituale. Oameni politici, universitari, scriitori, ţărani, militari, boieri de viţă veche, dascăli,
meseriaşi – o lume care ne atrage în actul lecturii, pentru a rămâne înscrisă definitiv în memoria noastră afectivă. Faptul că Paul Anghel a evocat în ciclul său mari
personalităţi ale istoriei româneşti şi europene, precum
regele Carol I, Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Ion
Ghica, Titu Maiorescu şi altele, este o admirabilă reuşită
artistică. L-am felicitat pe Paul Anghel pentru reuşita sa.
Şi personajele romanului la care lucrez acum pornesc, în anumite cazuri, de la unele personalităţi ale culturii noastre în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Constantin Dimitrescu, Theodor Aman şi Titu Maiorescu
ilustrează în romanul meu puterea de a inova a culturii
române, asociată cu un tradiţionalism activ, atent cultivat.
Dificultăţile, amânările, neliniştile, dubiile, reluările,
refacerile şi ameliorările romanului în care mi-am permis îndrăzneala să-l evoc epic pe Constantin Dimitrescu sunt legate de faptul că el este unul dintre cei
mai importanţi compozitori din cultura română şi europeană a epocii sale. Aşa cum am mai spus, este foarte
greu să scrii despre marile personalităţi... De multe ori
este ... imposibil... Intervine un fel de blocaj... Este greu
să te eliberez de un astfel de blocaj. Interpreţii de muzică vorbesc de „crampa” pianistului, care pe unii îi distruge... Se ştie că toţi actorii au trac înainte de a intra în
scenă... Marile personalităţi, indiferent de domeniul în
care s-au impus, se lasă cu greu „prinse” în evocări
epice... Din această cauză, eu nu ştiu cum va evolua
lucrul la romanul cu Constantin Dimitrescu şi nici când
va fi gata...
– Ştiţi, desigur, că unii dintre cei care vă cunosc
opera vă consideră muzicolog. Cum comentaţi acest
fapt?
– Păi... Nu ştiu ce să spun... Eu îi iubesc pe lectorii
cărţilor mele... Fără publicul care se interesează de cărţile mele, eu n-aş mai fi ceea ce sunt. Un fapt este
sigur... În toate etapele vieţii mele, muzica mi-a marcat
sufletul... În variate moduri. De aceea, am îndrăznit să
evoc muzica şi pe unii muzicieni în paginile romanelor
mele. Sunt pagini care mă reprezintă.
– Vă mulţumesc pentru acest dialog!
– Şi eu vă mulţumesc... Un dialog despre relaţia dintre muzică şi literatură nu poate fi decât un motiv de bucurie pentru cei care îl întreţin.
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Nicolae Dan Fruntelată

DON CEZAR DE ALTAMIRA
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zie premodernă, a truverilor singuri și săraci, dar
îndumnezeiți de cântec. Așa cum genialul Macedonski
se ducea înnebunit spre Mecca poeziei, Don Cezar se
duce spre Baad, acolo unde și-a construit o cetate împotriva timpului, a istoriei, a prezentului apăsător, a fricii
de moarte și chiar împotriva tatălui său, Rusia.
Are Don Cezar un poem pe care nu l-a putut publica
înainte de 1989, l-a publicat abia în ultimul număr al „Luceafărului”, ediția de Revoluție (sau ce-o fi fost ea), la
sfârșitul lui decembrie ‘89 când, rămași patru ca apostolii cauzelor pierdute, Mihai Ungheanu, Cezar Ivănescu, Mircea Croitoru și eu, am mai scos un număr
până a nu veni ordinul scris și semnat de doi corifei ai
Revoluției, membri în CPUN, pre numele lor Ana Blandiana și Mircea Dinescu, ordin trimis directorului tipografiei de la Combinatul „Casa Scânteii”, Tudor Coman,
de a nu mai tipări sub nicio formă revista comunistă „Luceafărul”.
În acel ultim număr s-a publicat și poemul Tatăl meu,
Rusia al lui Don Cezar.
Deloc întâmplător, știu povestea, știu drama acelui
poem pe care mi-a împărtășit-o Don Cezar însuși, la un
ceas când ne apropiasem mult, când a putut să creadă
în mine și în tăcerea mea, drama copilului al cărui tată
fusese un torționar total și crud care împrăștiase teamă
în familia lui și în lumea din jur. Acum, când Don Cezar
a plecat, cred că am dreptul să povestesc aceste lucruri.
!de cincisprezece ani nu știu, nu știu nimic de tine,
Tată, / stai tot în casa-n care-am stat copil în vârsta fermecată, / stau tot în casa-n care crunt îmi loveai trupul
cu centura / val roș de sânge și-acum tot îmi mai
podidește gura!
Apoi, total, strigăt, geamăt: !Tu erai Tatăl meu și noi,
copiii, îți spuneam Rusia... / genunchii azi mi-i plec și-ți
plâng singurătatea, nebunia... / mă poartă azi picioarele
pe Drumul Noilor Imperii, / la Noua Sofie s-ajung pe cruPRO

Când trec pe bulevardul Dacia, spre Moșilor, la
intersecția cu strada Silvestri, mi se face dor de Don
Cezar.
L-am cunoscut în urmă cu peste treizeci de ani, când
am fost „parașutat”, cum ziceau confrații mei din conducerea Uniunii Scriitorilor, la „Luceafărul”, revista albastră de sâmbătă dimineața, fereastra literară prin
care sute de scriitori tineri au invadat literatura română.
Eu veneam din gazetăria pură, de la „Scânteia tineretului”, un ziar unde mulți scriitori din generația ‘60, dar
și ‘70, dar și ‘80 își făcuseră ucenicia. Și de la „Viața
studențească”, pe unde trecuseră Sorescu, Stoian, Dohotaru, dar și de la „Amfiteatru”, cu Băieșu, Păunescu,
Șova, Blandiana, Rusan, Buzea, Arbore, Flămând.
La „Luceafărul” l-am cunoscut pe Don Cezar, poetul
firav în aparență, dar vânos și dur ca o lamă de oțel,
Cezar Ivănescu, autorul unor volume de poezie contestate ori adulate, oricum băgate în seamă de criticii literari ai momentului.
Indiferent de ce spun unii care sunt azi persoane
„oficiale” la curtea vremelnică a literelor românești, lătrători din spatele unui gard vopsit în negru, ca Moartea,
pentru că Don Cezar a plecat în moarte și nu-i mai
poate plezni cu vorba și cu fapta (ori cu bara subțire de
oțel pe care o ținea legată pe brațul stâng, nu e legendă, eu am văzut-o, prietenul meu era tot timpul Gata
pentru Muncă și Apărare, complexul GMA, dacă mai
știți!), așa că maidanezii latră necontenit amintirea unui
mare poet.
El venea în poezia acelor ani cu poemele lui de truver sălbatic, liber, încătușat numai de semnele mirării,
aceste eterne granițe ale marii poezii: !Acum fiindcă frigul face bulboane / și fiindcă eu sunt bolnav și mă tem
/ ca sălbaticul am să-mi fac leul pe peșteră / iar voi să
spuneți: îl vâna în fiecare zi!
Toată poezia lui Cezar Ivănescu pare scrijelită cu
sângele lui pe pereții peșterii de la Altamira. Este o poe-
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cea Albelor Siberii!
Literatura franceză a acreditat un concept și l-a ilustrat cu nume mari, nepieritoare. Acela de poet maudit,
poet blestemat, matrice a durerii, a unui drum pe Golgota poeziei, urcat cu tălpile goale prin mărăcini. În literatura română sunt puțini poeți cu un asemenea destin.
Sigur, Bacovia, Radu Gyr, poate Stelaru, Tonegaru,
dar sigur și Cezar Ivănescu. Singura mântuire e doar
„amintirea paradisului”:
Când eram mai tânăr și la trup curat / într-o noapte,
floarea mea, eu te-am visat / înfloreai fără păcat, întrun pom adevărat / când eram mai tânăr și la trup curat!
Poezia lui Don Cezar e un descântec lung împotriva
Morții. Puternic, aproape carnal, aproape de dragoste
mistuitoare, dar zadarnic și himeric: !bate vânt în pomul
care / lemn de cruce îmi va da / mai îngăduie-l, săcure
/ cât îi tremură frunza!
Erosul, Moartea, Credința, Durerea, toate se
înfățișează în mantia cernită a cântecului ritual; acel
Cântec al Zorilor care se spunea în Oltenia de sub
munte a lui Constantin Brăiloiu, cel descoperit de marele Zeu-Dumnezeu al sufletului lui Cezar Ivănescu, cel
ce ne-a numit, Mihai Eminescu.
Scrie Cezar Ivănescu: mama mea, Moartea / goală,
lungită, surâdea / atât de frumoasă / mama mea, Moartea / surâdea / căci copilul ei mă nășteam, fără ca ea
să sufere.
Ario Paradis este sufletul lui uriaș, de copil înlăcrimat, damnat, pedepsit de la naștere să trăiască în
această lume, să râvnească iubirea, să descopere
credința, să nege totul, într-un strigăt visceral, cu ură
chiar, apoi să vadă împăcat cum vine Mama Moartea.
O primește cântând liturgic parcă:
Din șapte zile una nu / mi-i dat să fim doar eu și tu...
Atunci își apleacă poemele către Fecioara Maria, dar
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și către Maria a lui care i-a însoțit viața, către fiica adoptivă pe care și-a adus-o din Moldova lui.
Dar și către discipolii pe care i-a crescut în tinda luminoasă a revistei „Luceafărul”, în cenaclul „Numele
Poetului”. Acolo unde organiza adevărate festinuri de
poezie, acolo unde ne chema și pe noi, cei câțiva prieteni ai lui.
Durul Don Cezar a fost un generos și un prieten loial.
Într-o lume care l-a obligat mereu să stea în gardă (a
fost în tinerețe boxer), să lovească uneori primul, dar,
peste toate, a fost, a rămas și rămâne un mare poet.
La începutul acestui mileniu întunecat ca un nou Ev
Mediu, când l-am întâlnit pentru ultima oară, l-am chemat la o televiziune culturală, TVRM se numea, unde
am fost vremelnic director și i-am înregistrat un spectacol întreg de poezie și muzică.
L-am dat pe post de câteva ori, lumea subțire, inclusiv cea din interiorul instituției, a strâmbat din nas. De,
lumea noastră se nărăvise la manele grosolane și la hituri stupide. Un mare poet nu mai avea loc nicăieri,
decât în inima unor prieteni ai lui. A mea, oricum, oricând.
Am fost la Iași, într-o toamnă ploioasă, m-am dus în
cimitirul Eternitatea cu prietenul meu bun (și al lui Don
Cezar), scriitorul Mircea Radu Iacoban. Am aprins o lumânare și am rostit în gând: Când eram mai tânăr și la
trup curat.
Mă bucur azi când foștii lui discipoli și prieteni din
Moldova scot cărți despre el. Mai cu seamă la „Junimea”. Când iau în mână asemenea cărți cum e Copilăria lui Ario Paradis, alcătuită de Bogdan Crețu, îl văd pe
Don Cezar, ușor aplecat înainte, mergând spre strada
Silvestri și povestindu-mi despre lumea care ne-a fost
dată...

PRO

Andor Komives – In memoriam Cezar Ivănescu
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Pretext, Text, Context, Subtext

LIVIU REBREANU CA DESTIN*
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„54 DE ANI DE STUPIDĂ
PERSEVERENŢĂ”
(II)
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tica, fără tendinţă explicită, trebuie anatemizată şi, am
adăuga noi, în favoarea cui?” Din nefericire se găseşte,
în orice moment al istoriei, „în favoarea cui” să fie anatemizată o carte, o idee, o opţiune, o prietenie, o ideologie etc.!
Tocmai pentru a nu aluneca în această gravă eroare,
autorul volumelor Rebreniana (I, II) propune, după studierea unui vast şi revelator material de arhivă, interpretarea romanului politic Gorila, „într-un sistem de
patru coordonate: pretextul, textul, contextul şi subtextul
romanului.” Dosarul publicat sub titlul „Romanul romanului” explică şi dezbate polemic, „condiţiile sociale, politice, psihologice şi de viaţă personală”, în care L.R. şi-a
scris varianta definitivă. În acest sens, mărturisirile autorului cuprinse în „Jurnalul intim” (anii 1928-1941) sunt
foarte utile cercetătorului Niculae Gheran, în configurarea contextului de excepţie în care a fost conceput romanul. Cu siguranţă, atacurile violente îndreptate
împotriva lui L. Rebreanu de Pamfil Şeicaru – modelul
ales ca prototip pentru protagonistul controversatului
roman –, naţionalismul în expansiune, „bătut cu pumnii
în piept”, falsa democraţie ce pare să fi caracterizat întotdeauna clasa politică autohtonă, înmulţirea formaţiilor
extremiste de tipul celei create de A.C. Cuza, în 4 martie
1923, pendularea omenească a scriitorului între luciditate şi automistificare, conflictul cu gândiriştii conduşi
de Nichifor Crainic, organizarea de C.Z. Codreanu a
Gărzii de Fier, acceptarea, din nevoia de supravieţuire,
a unor funcţii (director al Teatrului Naţional, 1928; director al Educaţiei Poporului etc.) sugerează cititorului că
PRO

„Legăturile organice” dintre romane aparent autonome (Răscoala, Jar, Gorila) i-au impus cercetătorului
N. Gheran recitirea acestora cu acribia filologică necesară unei argumentaţii ştiinţifice, cu scopul de a-şi însuşi şi a-şi clarifica procesul de valorificare critică a
operei pe care o propune noilor generaţii de cititori (v.
La reconsiderarea romanului Gorila, pp. 162-204;
Date noi despre „Gorila”. Capitol abandonat şi
ecouri postume, pp. 205-242). Cum procesul de valorificare are un caracter istoric, doar ediţia ştiinţifică lasă
deschisă problema valorificării şi a căutării variantei definitive a Textului, desigur urmând spiritul unor legitime
deziderate ştiinţifice, estetice, filosofice, religioase, politice şi istorice. Lucrurile se complică în cazul romanului
politic Gorila, unde L. Rebreanu trădează din raţiuni
poetico-estetice tocmai vocaţia sa recunoscută, obiectivitatea, rătăcindu-i, dacă mai era nevoie, pe comentatorii ce confundă cu intenţie concepţiile personajelor
cărţii cu cele ale instanţei auctoriale. Plecând de la principiul că personajele unei cărţi de acest tip nu se pot
exprima decât prin limbajul doctrinei pentru care militează (politică, religioasă, filosofică, estetică, ştiinţifică
etc.), Niculae Gheran argumentează că singura cheie
de lectură într-o ficţiune cum este „Gorila”, nu poate fi
decât cea pe care ne-o propune: „Problema care se
pune însă este de a şti dacă sub unul sau altul dintre
aceste limbaje politice se ascunde scriitorul însuşi, şi
sub care anume. Iar dacă nici unul dintre ele nu exprimă
vederile politice ale autorului, se ridică întrebarea dacă
o asemenea proză, având drept temă principală poli-
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viaţa scriitorului nu a fost niciodată comodă, dar, mai
ales, propune teza că autorul a trăit în direct contextul
istoric asimetric, în care ştiinţa manipulării şi „spălarea
creierului” au avut un succes egalat ulterior de comunismul de sorginte bolşevică şi de postcomunismul ineficient, ce perpetuează, cu noi mijloace, ideea malefică
de a controla total mintea omului.
Contextul configurează obiectivitatea şi realismul dur
al romanului politic Gorila. Astfel, personajele acţionează după identitatea atribuită, după metafizica rolului
social pe care-l joacă, iar scriitura revelă, urmând circumstanţe istorice, logica lor internă: „Astă-primăvară,
în lumea bună bucureşteană a făcut rumoare căsătoria
marelui industriaş ardelean Octavian Utalea, unul din
cei mai bogaţi oameni din ţară şi cunoscut antisemit, cu
d-şoara Clarisa Babila, fiica foarte frumoasă a bancherului Leopold Goldstein. În special erau scandalizate femeile, că un bărbat atât de «bine» n-a găsit în tot
vechiul regat decât o evreică.” Tot prin arta contextului,
L.R. persiflează sloganurile demagogice de tipul „un
neam, o ţară, un rege” folosite pentru manipularea mulţimii: „Astea-s pentru galerie, religia tinereţii şi comandamentul naţional şi celelalte”. Situaţiile contextuale,
aparent întâmplătoare, revelă laturile ascunse ale personajelor.
Autorul volumelor Rebreniana exemplifică cu acelaşi Utalea ce „cultivă din instinct presa” (câţi nu procedează ca el, astăzi?) şi care-i oferă o lecţie de arivism
lui Pahonţu, trădându-şi implicit caracterul: „Mâine sau
poimâine, când vei avea ziarul d-tale, fiindcă îl vei avea,
sunt sigur, vei căuta şi d-ta slugi care să scrie cum vei
gândi şi judeca d-ta. Cineva trebuie să comande, dragul
meu domn, nu numai la armată, ci în orişice întreprindere, altfel mergem la anarhie şi la faliment.” Desigur
că inegalitatea ca lege fatală a lumii îl va determina pe
acelaşi Pahonţu să-i dea lui Dolinescu, simbol al spiritului terorist, o replică pe care N.G. o regăseşte în jurnalul intim al scriitorului: „De ce ţi s-ar părea curios că
am obţinut o situaţie pe care alţii, infinit inferiori mie, o
câştigă fără nicio muncă şi fără merite? Pentru că vin
de la ţară sărac şi fără alt sprijin decât talentul dăruit de
Dumnezeu şi truda zilnică de a-mi îmbogăţi creierul şi
sufletul? Oare tu însuţi meriţi mai mult situaţia pe care
o ai, decât eu pe a mea? Dacă eu prin talent şi stăruinţă, dobândesc o situaţie sunt arivist, iar dacă o dobândeşti tu, nu eşti arivist, pentru că te-ai născut la
oraş, într-o familie bogată, cu un nume cunoscut, şi ţi
se cuvine locul de conducător, indiferent dacă ai mai
puţin talent şi munceşti mai puţin ca mine sau deloc?”
Pluralitatea şi fatalitatea conflictelor, discriminarea
egal-inegal, sărac-bogat, talentat-netalentat, noroc-nenoroc potenţează starea de nedreptate şi amărăciune
pe care le resimte permanent Toma Pahonţu, şi-i justifică în faţa propriei conştiinţe, arivismul, impostura, dar
şi orgoliul incomensurabil: „Când ai la spate siguranţa
materială poţi să ai toate intransigenţele. Să pofteşti
însă să fii intransigent când a doua zi nu ai unde să
dormi şi cu ce să-ţi potoleşti foamea (…) De peste douăzeci de ani gust amărăciunea asta – continuă Toma.
SAECULUM 3-4/2018
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Puia Rebreanu şi Niculae Gheran
la Biblioteca Academiei
De când am ajuns între boieri… Şi nici azi n-am scăpat
de ea şi voi simţi-o până voi muri. Moralmente nu m-aţi
considerat egalul vostru niciodată. O discriminare a stăruit mereu care a răbufnit, când dispreţuitor, când ameninţător, când mai discret, de câte ori n-a fost armă mai
eficace să mă combată. Vor trebui să treacă generaţii
până ce urmaşii mei vor dobândi în sfârşit egalitatea
morală, reală, definitivă…” (p. 195).
Limbajul dialogului politic – în fapt, o convorbire între
surzi – trăda o sete de putere ce prefigura mari catastrofe sociale şi o tendinţă de neoprit, spre o dictatură
fără precedent în istoria modernă. Insistenţa lui N. Gheran pe circumstanţele social-istorice revelă implicit personalitatea scriitorului L.R. care a intuit că un asemenea
infern politic bazat pe un (pseudo)românism ostentativ
nu putea duce decât la transformarea ţării într-un imens
lagăr de concentrare, cum s-a şi întâmplat din nefericire, dacă nu uităm cele trei dictaturi: regală, antonesciană şi pe cea proletară. Să reţinem că doar la trei luni
după tipărirea romanului Gorila, 1938, autorul a dat un
răspuns profetic unui gazetar: „Cartea asta-i ca vinul.
Cu cât se va învechi, cu atât va fi mai bună.” Prezentul îi reînnoieşte actualitatea şi intuiţiile politice. Efortul
istoricului şi criticului Niculae Gheran nu a fost inutil, mai
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ales că a trecut această „cămilă” şi prin cenzura ceauşistă (v. Date noi despre „Gorila”. Capitol abandonat
şi ecouri postume – pp. 205-216).
Rebrenologul este indignat pe anumiţi scribi de la
periferia vieţii literare care „în numele unor pretinse relaţii de prietenie” (v. Între dragoste şi singurătate,
p. 217) fictivizează – furaţi de ispita literaturizării – amintiri, (pseudo)convorbiri ce falsifică documentul. De pildă,
Gorila, chipurile, s-ar fi cules într-o altă variantă; cea
originală fiind distrusă de „ciracii lui Şeicaru”. Cum se
vede, mitomania atinge graniţe inimaginabile, spre disperarea cercetătorului fidel documentelor de arhivă şi
de ecoul autentic al Operei rebreniene în posteritate.
De altfel, pe el nu-l interesează atât contabilizarea documentelor şi „depoziţiile martorilor”, cât interpretarea
acestora – dificilă şi ingrată – în ansamblul Operei. Neputinţa rebrenologilor din familia de spirite a lui N.G.
este potenţată şi de „lipsa instrumentelor de lucru. Nu
ne putem lăuda că dispunem, până în prezent, de serii
complete de opere bazate pe cercetări biobibliografice
de anvergură (ca să nu spunem exhaustive), de un corpus de documente, epuizând măcar arhiva marilor artişti ai cuvântului, de catalogul corespondenţei lor etc.”
(p. 219).
Corespondenţa familiei Rebreanu revelă „altfel” spiritul romancierului înfăţişat în „halat şi papuci” şi eliberat
de obligaţia de a poza pentru eternitate. Indiscreţiile investigatorilor şi pudoarea o va fi determinat, la un moment dat, pe Fanny R. să-i ceară imperativ soţului
corespondenţa: „Să-mi dai scrisorile înapoi”, iar ulterior
Bibliotecii Academiei Române să-i restituie unele manuscrise. Hiatusurile din „Scrisori” sunt completate de
Niculae Gheran, mai ales prin intermediul „Jurnalului”.
Cercetătorul a avut în vedere studierea integrală a arhivei în care a căutat cu predilecţie, „spovedanii” legate
de estetica, poetica şi poietica scriitorului Rebreanu, de
realitatea „plămădită” în Ion al Glanetaşului, Apostol Bologa, Puiu Faranga, Petre Petre, Miron Iuga ş.a.:
„Uneori simt cu mare luciditate cum mi se scurge în picături lente sângele şi viaţa ca să se transforme în altă
viaţă şi alt sânge, să se transforme în oameni noi şi
într-un univers nou. De multe ori ostenit, extenuat, aş
vrea să mă smulg din frământarea asta singuratecă, să
beneficiez de bucuriile mărunte, banale, dar bucurii ale
vieţii care trece în ritm din ce în ce mai vertiginos. Şi nu
se poate. E o vrajă care mă aduce la masa de scris, o
chemare misterioasă care mă face să uit tot restul şi
să-mi trăiesc toate satisfacţiile într-o lume de ficţiuni, dar
cu atâta necesitate, de parcă ar fi mai reale decât realitatea. Fiindcă, în fond, poate lumea imaginaţiei e mai
aproape de esenţa realităţii decât lumea cea palpabilă
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a realităţii aparente” (cf. Scrisoarea nr. 268, din Valea
Mare, datată 14 apr. 1938).
Citim în Rebreniana un roman subiectiv despre Niculae Gheran cel din „Arta de a fi păgubaş (1. Târgul
moşilor; 2. Oameni şi javre; 3. Îndărătul cortinei;
4. Bordel nou cu şteoarfe vechi), dar, simultan, citim
şi un roman obiectiv-atipic despre bovarismul lui Liviu
Rebreanu, scriitorul de referinţă, configurat din perspective multiple: • romancierul cel misterios, cunoscut doar
de Dumnezeu; • romancierul care este pentru critici/istorici şi cel care crede că este pentru cititorii întâmplători; • romancierul cel ideal al lui L.R., cel care ar vrea
să fie Demiurgul, cel care se visează şi se concepe sub
nenumărate măşti auctoriale – niciodată cel real, şi,
adeseori foarte deosebit de proiecţiile anterioare; • romancierul cel ideal al sistemului istoriografic romanesc
autohton – niciodată L.R. cel real şi nici L.R. al lui L.R.,
ci, adeseori, deosebindu-se foarte mult de amândoi.
Forţa activă a bovarismului rebrenian este cea care reuşeşte să fixeze o „realitate” atemporală într-un simulacru al artei romaneşti. Un bovarism auctorial distinct prin
exces de energie, bovarismul romancierului de geniu,
asta pare să-i fi speriat pe detractorii ce au încercat să-l
desprindă de la masa de lucru, alegându-l/numindu-l în
fruntea Societăţii Scriitorilor Români, a Teatrului Naţional sau a Educaţiei Poporului…
Desigur, un scriitor se salvează sau se pierde prin
cel care a vrut să fie şi nu prin cel care a fost! Acesta
eşti – pare să-i spună peste timp, N.G., romancierului
L. Rebreanu! Cel care ai vrea să fii este în tine, înlăuntrul tău, creatorul propriu-zis al romanelor tale, cel cu
adevărat cunoscut doar de Dumnezeu, nu cel denigrat
de un Pamfil Şeicaru, Nichifor Crainic ş.a., nici cel ce
se întreabă lamentându-se: „Cum să scrii romane când
toată vremea eşti frământat de grijile cele mai naturale
şi mai vulgare?(…) Sunt într-o stare de deprimare sufletească ucigătoare de orice iniţiativă şi cu atât mai
mult de orice inspiraţie. Cum să scriu în astfel de împrejurări?” Probabil, balcanismul „confraţilor” îl va fi determinat pe Gheran să noteze spusa de o actualitate
frapantă a lui Rebreanu: „Scriitorii sunt într-o privinţă
ca ţiganii: se ceartă şi-n cimitir. Doar că sfada lor e
poreclită polemică.” Mulţumindu-se cu aşa-zisa „conştiinţă a cinstei”, autorul romanelor Ion, Pădurea spânzuraţilor, Adam şi Eva, Ciuleandra, Crăişorul,
Calvarul etc. nu ezită a reaminti că „cinstit nu e acela
care e cinstit, ci acela pe care ceilalţi îl consideră cin-
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stit!” Este, astăzi, altfel?!
Foarte importantă este dependenţa scriitorului ardelean de familie şi, în special, de soţie, Fanny, „necomplexată social, generoasă în boemia ei, dar şi cu simţul
posesiunii, al setei de afirmare”, cum o portretizează
N. Gheran. Nu întâmplător, întrebat de Ioan Massoff,
dacă un scriitor trebuie să se însoare, Liviu R. îi răspunde: „N-aş putea să stabilesc o regulă generală. Totul
depinde de soţie. În general, o femeie este absolut necesară scriitorului, chiar dacă n-ar face decât să-i organizeze viaţa. Scriitorul şi artistul se interesează puţin de
mecanismul rigid al vieţii, astfel că are nevoie de o soţie
care să-i împlinească această lipsă. Femeia să-i fie însă
de ajutor, şi nu piedică, fiindcă o nevastă de artist sau
scriitor care vrea să-şi trăiască viaţa ei, nu mai poate fi
o soţie ideală. Soţia unui scriitor trebuie să fie o martiră
sacrificată, ca să fie folositoare tovarăşului ei” (în
„Rampa”, 4490, 2 ian. 1933). Accesul la arhiva familiei
i-a fost uşurat cercetătorului şi de faptul că le-a cunoscut personal atât pe Fanny R., cât şi pe Puia, cărora
Liviu le-a închinat în unele „Scrisori trimise” din Valea
Mare, „adevăratul altar al existenţei sale” (N.G.), autentice poeme de dragoste.
Studiul Epistolelor l-a edificat pe istoriograf, nu doar
în biografia interioară a autorului Răscoalei, cât în „procesul zămislirii” Operei rebreniene. Foarte important:
L.R. şi-a păstrat autonomia de gândire poetico-estetică,
absolut necesară artistului ce a reuşit să reziste oportunismului politic, ipocriziei şi imposturii, boli ce bântuie
şi azi literele române. Indirect, Niculae Gheran clarifică
în „studii, articole, documente” implicarea în arta romanului rebrenian a metafizicii bergsoniene. Dacă existenţa e pură devenire, dacă durata e ireversibilă în
curgerea ei, atunci e toată în prezent, de vreme ce
acesta este termenul ultim al devenirii. Constrâns de
propriile convenţii estetice, L.R. intră în „conversaţie” cu
personajele sale şi reeditează strategia Eului auctorial
care se ascunde în Celălalt. Raportul dialogic cu formaţiunile simbolice „de dincolo de oglindă”, cu „polul identificării” trădează în viziune psihanalitică, fantoma Eului
aflat în căutarea idealului.
Rebreanu doar pozează exterioritatea. În fapt, spaţiul pe care-l străbate el va fi mereu circumscris unei interiorităţi în expansiune. Metafizica romancierului – citim
în Rebreniana – este întemeiată pe iluzia de a se crede
liber, de a se închipui dotat cu liber-arbitru. Altfel spus,
scriitorul modelat de fatalitate se crede liber să-şi determine evoluţia, să se impună după plac şi să fie creator
voluntar al propriei Opere. Nu există o mai clară manifestare a scriitorului de a se concepe altul decât este,
încât unul capătă conştiinţă de sine în multiplu. Act clar
de bovarism! Bovarismul esenţial la existenţei fenomenale. Împins de geniul speciei şi de geniul cunoaşterii,
Eul romanesc se concepe în mod necesar altul decât
este şi nu se cunoaşte niciodată decât parţial, datorită
diviziunii cu el însuşi. Fracţiunea din el însuşi, pe care
a ridicat-o la rang de subiect scapă atingerii sale. Se
impune cu necesitate ca el să se conceapă în subiecte
multiple între care nu există decât ficţiunea convenţioSAECULUM 3-4/2018
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nală a unităţii.
Bovarismul auctorial căutat cu acribie filologică de
Niculae Gheran naşte bovarismul adevărului dionisiac
şi modifică simultan atât gramatica interioară a personajului, cât şi retorica scriiturii, Aş recomanda Rebreniana – se ştie, o carte se recomandă singură, dacă are
cui – în primul rând, istoricilor literari şi apoi celor ce intenţionează să scrie o literatură ca un reflex al construcţiei deliberate. Pentru autorul romanului Gorila, timpul
trăirii e cel al scriiturii. Cum argumentează indirect
N. Gheran, în cele peste 1000 de pagini de studii, articole şi documente, romanul rebrenian, ca act confesiv
şi scriptural, se suprapune întotdeauna efortului artistic,
deşi scriitorul nu a crezut niciodată în etichetele aplicate
acestui gen de teoria şi critica literară: „Există romanul
pur şi simplu, care trebuie să fie, în acelaşi timp şi psihologic şi social, şi fantastic şi istoric.” Desfide orice
idee de inspiraţie pe care o consideră mai ales „concentrare”. Poate şi de aceea vede în scris „o plăcere
chinuitoare”.
Ca orice scriitor lucid îşi creează singur dificultăţi în
a căror depăşire descoperă o voluptate inexplicabilă
pentru spiritele comode: „Când am început să scriu, am
avut să lupt cu un adevărat haos – spune scriitorul,
când mărturiseşte cum a fost scris Ion. Limpezirea, coordonarea, construcţia întreagă a venit scriind. Scheletul general însuşi a suferit schimbări radicale. Nouăzeci
la sută din notiţele pregătite au fost înlocuite cu amănunte şi scene apărute spontan în timpul scrisului.
Toată aşa numita „documentaţie” n-a făcut decât să germineze în subconştient, atmosfera necesară. Scriind,
aveam deseori senzaţia stranie că personajele mele se
află în odaie, iar în anume scene îmi răsunau în urechi
cuvintele lor, sau le vedeam, câteva clipe, în carne şi
oase. Dificultatea era doar de a găsi expresia care să
le zugrăvească întocmai.” Am citat spovedania lui L.R.
pentru o oferi cititorului enorma „documentaţie” („nouăzeci la sută din notiţele pregătite”!) cercetată 54 de ani
de Niculae Gheran, tocmai pentru a demonstra fericiţilor
ignoranţi că efortul deliberat e adevărata stare artistică!
Iată din nou mărturisirea genialului scriitor: „A scrie
un roman nu e totuşi atât de greu, cât sunt transcrierile.
Întâia aşternere pe hârtie are toate plăcerile necunoscutului. Transcrierile înseamnă munca meticuloasă de
completări, suprimări, şlefuiri, de rotunjire şi echilibrare.
Am transcris pe Ion de trei ori, Pădurea spânzuraţilor
de două ori, iar Adam şi Eva, de asemenea de două
ori. Nu e vorba de copieri parţiale, ci de refaceri integrale de la primul la ultimul cuvânt…” Transcrierile confirmă travaliul imens al cercetătorului N. Gheran şi
demonstrează concret că L. Rebreanu e printre cei dintâi romancieri care înţeleg creaţia ca facere a operei,
ca poietică. Gândirea cercetătorului supraveghează
atât „documentaţia” prealabilă, cât şi întreaga implozie
a imaginaţiei, adică tot resortul biografic şi psihologic,
care a născut imaginarul rebrenian. Efortul este sisific!

13 aprilie 2018, Bacău
(continuare în nr. următor)
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derizoriul sunt tot mai agresive? Parcă niciodată sacrul
ce sălășluiește în om, sacrul nu în sens teologic, ci axiologic, n-a fost atât de pus în cumpănă. Un imens și cinic
hohot de râs cutremură, de la un capăt la altul, secolul
tuturor posibilităților. O păpușereală fără sfârșit
schimonosește obrazul umanității”. Și blamatul „insignifiant”, cultivat de avangardă, de literatura absurdului,
vine în aceeași trenă a entropiei. Tot acolo, autorul se
întreabă cum poate poetul răspunde la „sindromul entropic” tot mai agresiv: „Va folosi el tratamentul antidotic
răspunzând haosului prin puterea ordonatoare a artei,
entropiei prin armonia construcției, derizoriului prin sacralitatea valorilor, sau unul homeopatic, răspunzând
entropiei prin entropie, haosului prin haos, lipsei criteriilor prin lipsa criteriilor, derizoriului prin derizoriu?” Dilema, care a bântuit căutările multor autori din secolul
trecut, e rezolvată cu ajutorul lui Mircea Eliade: „«Insignifiantul mi se pare antiuman prin excelență. Să fii om
înseamnă să cauți semnificația, valoarea, să o protejezi,
să o inventezi și să o reinventezi»”. Aceasta era și
soluția existențialistă, a da sens lumii prin propria implicare, prin alegerile și actele proprii. Echinoxiștii vor opta
pentru prima soluție, de aceea vor prefera o poezie constructivă, de remitizare a lumii, de inventare a unui
sacru axiologic, nu teologic, o lirică gravă, solemnă, ce
nu-și poate permite ludicul. Ironia da, subînțeleasă din
ce respinge în afara ei sau prinde în perimetrele anamorfozelor. „Condiția omului ființă spirituală” ce reumanizează nelumea din jur va justifica felul lor de a fi în
poezie. Echinoxiștii vor opera și imagina în numele
acestui om, „ființă spirituală”, esență a umanității, îi vor
contura proiectele și dilemele în fața derivei mundane.
Nu îi interesează destinul individual, trăirea aleatorie,
semnele realității, ci destinul condiției umane, racordarea ei la fluxul axiologic universal, cât anume din acesta
este asumat sau nu de realitatea înconjurătoare.
Proiecțiile poetice, simbolurile și metaforele lor,
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Poezia echinoxistă, în faza cristalizării sale, avea un
profil aparte, asumat conștient, derutant pentru o parte
din critica de întâmpinare a epocii, căci nu-și propunea
să vorbească în numele eului aflat sub vremi, ca „poezia leneșă”, discreditată de Ion Barbu, ci să se înalțe și
să se rostească în numele condiției umane. În acei ani
erau în vogă existențialismul, primul Sartre („infernul
sunt ceilalți” – lucru vizibil la noi zi de zi, cu ecouri în
structura romanului Zborul gâștei sălbatice de Horia
Bădescu), Malraux ce-și intitulase un roman Condiția
umană, Camus cu parabola din Ciuma, Heidegger cu
Ființă și timp, Hugo Friederich cu Structura liricii moderne, ermetismul mallarmean; tot atunci Liviu Petrescu, apropiat echinoxiștilor, redacta un studiu
edificator despre Romanul condiției umane. Nu întâmplător cer colaborarea lui D.D. Roșca, filozoful
Existenței tragice, acesta va publica în Echinox articolul Ce este filozofia? unde vorbește de condiția
umană: „Înțelegem prin condiția umană nu numai
condiția unei ființe politice și economice (…), ci
înțelegem mai cu seamă condiția omului ființă spirituală,
creatoare de valori de cultură capabil să umanizeze cu
ajutorul acestora realitatea ce-l înconjoară”. Problema
e detaliată, mai târziu, în volumul de note și reflecții despre real, intitulat Ferestre, al lui Horia Bădescu. Aici autorul notează, definind viziunea despre condiția umană
a grupului: „Iar lumea aceasta în care se consumă destinul uman este de-a pururi sub puterea a două forțe:
atracția – forța constructivă, unificatoare, ordonatoare
– și entropia – cea care desface, cea care distruge cea
care introduce dezordinea, haosul, derizoriul. Suita momentelor în care una sau alta devine preponderentă
este relativă și incontrolabilă. Dar mi se pare că acum
asaltul entropiei asupra lumii omului este mai puternic
și mai necruțător. E nevoie de exemple pentru noi cei
ce trăim în acest veac peste care umbra lui Caliban s-a
întins uneori atât de trufașă și în care prostia, teroarea,
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figurația, sentimentele vor fi concepute ca vectori de
reumanizare a epocii. De aceea implicarea ființei spirituale în imaginarul poematic va însemna „o proiecție mitică a eului în contemporaneitate” și invers, proiecția
realului „asupra eului” mitizat, avertizează alt text din
primele numere ale revistei Echinox. Această mască a
eului liric va determina refuzul trăirilor în directă relație
cu realul, abstragerea din acesta, filtrări ale presiunilor
sale, intelectualizarea trăirilor, prezența livrescului ca
element catalizator al trăirilor, a semnelor culturii, în
structurarea poemelor. În privința asumărilor și refuzurilor, e preferată calea de mijloc, „zodia echinocțiului”,
sau cum sintetizează Marian Papahagi: „dorința de
echilibru, simțul nuanței, grija pentru detaliu”, la care
adaugă „deschiderea culturală” (Ramuri, nr. 1, 1986).
Dacă Petru Poantă rezuma și el spiritul echinoxist prin
echilibru și racordare la valorile interbelice și la cele universale, interzise la noi de două decenii, Ion Mircea îl
identifică, în poezie, mai ales cu sondarea inexprimabilului : „au sondat cu predilecție și cu subînțeleasă voluptate zona preliminară a denenumitului, a
denedesemnabilului, a denespusului. Ambiția lor supremă a fost aceea de a exprima inexprimabilul”. La
aceste mărci, Horia Bădescu adaugă reperele expresionismului: „Eu însă i-am adăugat totdeauna acestuia,
extaticul, cosmicul, originarul, interesul pentru credinţe
străvechi şi mituri, pentru Urphänomene, dar şi armonia, solaritatea, temperanţa, înţelepciunea, orfismul.
Elemente ale unui neoexpresionism altoit pe valenţe de
sorginte clasică ori neoromantică. Dar şi gravitatea unui
discurs înscris în orizontul transcendentului” (Steaua,
nr. 6, 2017). În mare, critica îi va recepta parțial în continuitatea programului, reproșându-le uneori estetismul
accentuat sau inaderența la real: „poeți ai ființei și rostirii, abstrași din contingent, fără biografie sau, mai bine
zis, cu o biografie himerică, esențial poetică”, ce „evită
de regulă ludicul și ironicul” și care văd realul „în direcția
miticului”, cultivă „simbolurile mari, abstracte, detaliul se
pierde în nemărginirea spiritului” (Eugen Simion).
Diferența specifică pe care și-o asumă e dată de orientarea mitizării spre axiologic. Simbolurile alese nu au
esență mitologică sau teologică, ci sunt măști ale valorilor ce fundamentează existența umană, umanitatea
omului creator de cultură. Declinul sacrului trebuie citit
ca înstrăinare de valori, de esența umanității, cădere în
instincte, barbarie, dispreț pentru axiome, libertinism,
rătăcire în profan, hedonism, sfidarea și pângărirea normelor ce formează axa lumii. Protestul lor împotriva entropiei comuniste nu ia calea directă, ci aceea aluzivă,
barocă, prin conturarea unor tărâmuri imaginare și utopice, de purități inefabile. Campania de reumanizare a
lumii va însemna și efort de estetizare, de căutare a oazelor de sublim, mister, vrajă, candoare, toate opuse
urâțirii cotidiene. Se poate spune că ei continuă extazul
blagian, dacă e înțeles ca direcție majoră a liricii autohtone, departe de epigonism. Specificul rostirii poetice
este raportabil la direcția ermetică din poezia europeană modernă inaugurată de Rimbaud și Mallarmé,
cea de ocultare a sensurilor poematice. Preferă ermetizarea discursului, rafinarea expresiei, inovarea imagiSAECULUM 3-4/2018
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nii, și într-o anumită măsură provocarea cititorului – ca
veritabili discipoli și ai lirismului încifrat ionbarbian. Deci:
salvare din entropie prin creație, construcție, cultură,
mitul mallarmean al Cărții ce justifică lumea, tărâmuri
inefabile, remitizare estetizantă a eului și a valorilor lumii
și ermetism moderat.
Dacă Adrian Popescu și Ion Mircea construiesc cu
mult rafinament extaze potolite, atinse de o melancolie
de esență în fața materiei, Horia Bădescu preferă elegiacul, lamentația estompată în fața evoluțiilor declinante din contingent. În ciuda revelațiilor sacrului ce
irump ici și acolo în formele mișcătoare ale realului, monologul său liric rămâne o poezie a ființei agresate,
unde bucuria de a fi se răstoarnă în drama de a fi. Dincolo de măștile asumate în diferitele segmente ale discursului: creator de univers ficțional, îndrăgostit, neofit
eleusin, contemplator al peisajului, trubadur sau menestrel medieval, boem prin făgădăuri, filozof antic, judecător al socialului, justițiar, familist, om în fața sfârșitului
etc., vocea lirică vorbește mereu în numele ființei adamice exilate într-un univers ostil, unde este asaltată din
toate părțile de forțe ce tind s-o anihileze. O parte semnificativă din poezia sa va denunța tocmai ravagiile „entropiei”, cea care destramă, aduce dezordinea, haosul,
declinul în lume. Ființele (eu și iubită) circumscrise prin
plasa de metafore sunt mereu victime, ținta unor agresiuni neîntrerupte, cu intensități ce uneori urcă, alteori
coboară, dar nu dau niciodată răgaz de liniște.
Volumul de debut, Marile Eleusii (1971), structurat
în trei cicluri: Zăpezile, De taină și Marile Eleusii, cu o
prezentare de I. Negoițescu („poet neoromantic, a cărui
sensibilitate molcomă, turnată în blânde rigori prozodice, frizează marea tematică spre a o reduce la sensibilitate. Metaforele nu sunt nici tulburător paradoxale,
nici duios perfide, nici funambulești. Ele sunt totuși vii,
sugestive, unduind sub transparente brize…”), fixează
de la început o paradigmă lirică ce va traversa cu
variațiuni vârstele poetice ale autorului. Întâi, un eu fragil ce nu poate ordona lumea în care ființează, el învocă cosmicele zăpezile purificatoare, dar ele nu se
revelează decât în somn, nu sunt posibile la lumina
zilei; ziua, realul nu le tolerează: „Noaptea în somn vin
zăpezile/ neasemuitele,/ verzile,/ noaptea în somn vin
doritele,/ mai nefemei, mai neîmplinitele”. Metafora zăpezilor, particularizată aici prin detalii ce relevă statutul
lor de proiecții ale aspirației, apartenența la puritatea
increatului atemporal, e, înainte de orice, limbaj al cerului, mod de comunicare a absolutului cu teluricul. Ele
sunt însă un canal de comunicare întrerupt. Mesajul celest nu mai vine, între absolut și creaturile sale terestre
nu mai operează dialogul. Alt element semnificativ va fi
această ruptură-înstrăinare dramatică între cosmic și
terestru, sugerată prin metafora zăpezilor ce nu mai coboară. În vreme ce lumea comună le-a uitat, absența
lor e resimțită tragic dar de cei cu nostalgii astrale. Ele
se revelează doar în visele celor ce mai cred în valori,
în mitica consubstanțialitate a ființei cu cosmicul. Din
primul text se conturează această ruptură tragică în
care eul liric își fixează unghiul din care va contempla
lumea. E incriminată astfel înstrăinarea omului modern
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de valorile eterne, de viziunea mitică a unei alcătuiri
mundane armonioase. Eul își asumă această ruptură și
în numele ei va vorbi despre un univers sărăcit, însingurat, victimă a vectorilor tot mai agresivi ai entropiei
generalizate. De aceea textul inventariază apoi
avalanșa de mutilări și interdicții frustrante pentru
existența eului: puritatea, idealul sunt posibile numai în
somn, un plop „potopit de tăceri” intră în corespondență
cu o stea unde„îngerii” au „ochii scoși”, acesta „cântă
ca un orb îndrăgostit”, vântul aici bate „dinspre îngheț”,
în creiere bântuie „fantastici nori” ce anihilează
înțelegerea lucrurilor din jur, universul e perceput ca un
angrenaj de osii strâmbe și roți dințate în criză, ce nu
mai funcționează, chiar dacă acolo „opintește cineva”,
un demiurg neputincios, nu e timp nici pentru „adaosuri”, „schimb” sau ameliorări. Nu se profilează vreun
remediu nici pentru viitor, pentru că la orizont se vede
„doar pâlpâirea pruncilor stelari / în nesfârșit de
așternuturi albe”. Urmează momentul obiectivării eului,
ca entitate ambiguă, vulnerabilă, efemeră, aidoma contextului destructurat în care e prins: „și / ca între două
semne urma mea. / O, seară când mă alcătuiesc înaintea lumii / în toate se trece atât întuneric de alb / și eu
sunt asemeni”. Implicarea în realul obtuz e inoportună,
eul cel mult îi va putea fixa deriva în memoria sa sau a
textelor. De aceea vine motivația lirică: „ori poate e
numai câștig de memorie, / căci doar noaptea în somn
zăpezile / neasemuitele, / verzile” – mai pot opera, am
adăuga noi. Se remarcă în aceste prime transfigurări
ale dilemei trăite de eu o sintaxă sincopată, ruptă în
fragmente, cu sintagme suspendate, eludări ale verbului – ceea ce face ca protestul discret împotriva (dez)ordinii mundane să treacă de vigilența cenzurii din epocă.
De pe acum se conturează și ispita „Departelui”, tărâmul opus realului, prin semnele celeilalte lumi, a arhetipurilor, tărâm poetico-mitic definitoriu pentru aspirațiile
eului. Reconectarea la sacru axiologic, reluarea dialogului cu absolutul, reintegrarea în unitatea cosmică vor
fi reverii frecvente în poeme de-a lungul timpului. Celestul și luminile sale înaintemergătoare, înțeles ca
tărâm al valorilor, pot să salveze eul liric din dramatica
relație cu impura lume terestră: „Departele de mi-l îndrum / în care cumpănă voi sta / când zeul alb mă vantreba: / Oeola, Oeola?” Se conturează astfel
paradigma poetică ce va traversa volumele autorului:
un eu vulnerat, dezamăgit de un imanent tot mai monstruos, aberant, dar în același timp, ispitit de un absolut
axiologic ce se revelează cu zgârcenie și care e
amenințat și el de obscure forțe destructurante. Eul va
pune în texte frecvent relația sa cu transcendentul său
mitico-poetic, în termeni variați, de la tandră ocrotire la
criză descumpănitoare. Sacrul se revelează întâi în
ipostaza zeilor adormiți în spații olimpiene, adică umanismul antichității. Tărâmul lor e camuflat acum de nori
fluctuanți, de jocul aparențelor: „Dar norii / neasemuiții,
lunecătorii, / străvezii, ei, chiparoșii, / subțirii, prelungii,
buboșii”. Viziunea acestora e accesibilă numai pe cale
afectivă, extatică: „dintr-un oftat se face și / închipuire
și văzduh / o rază dacă i-ar suna / de clinchet unde
sfântul duh”. Suntem apoi avertizați că relația cu abso86

lutul comportă riscuri, ar putea fi fatală – bănim – pentru
cei înstrăinați de valori: „și uneori fugind pe câmp / cum
nu mai știi de unde sui / poți îngheța, poți îngheța / pe
osia pământului”. Un fel de interdicție, țintuire în teluricul
entropiei. Cei aleși, cu harul viziunii sacralizante, au
acces la tărâmul suprem, pot să calce aici cu sfială, cam
în vârful degetelor, au privilegiul contemplației înalte:
„Dar de se-ntâmplă pasul printre ei / să nu-i trezim / căci
numai zei îngândurați / pe alt de sunete Olim’ / să nu
vorbim, să nu șoptim / doar norii, norii / neasemuiții, lunecătorii!” Remarcăm faptul că poetul are grijă să
frângă fraza ce-i încorporează momentul revelației, elimină verbele ce ar putea explicita și vulgariza esența
acesteia. Sunt preferate enunțul obscurizat, bolborosirea eliptică pentru a comunica aluziv ceea ce vede și
simte din sfera adevărului absolut, în fapt, incomunicabil. Altă ipostaziere simbolică semnificativă a absolutului
este „Nordul”, invocat de poet, în spiritul generației
șaizeciste, ca țel vag al evadării din real, la care participă el și iubita: „Pornind în nord, acolo, spre zăpezi /
atât de tineri, o, atât de tineri / și nu-ntrebăm și nu-ntrebăm / de ce e joi, de ce e vineri, // de ce ne ducem
somnoroși / pe albe frânghii și subțiri, / cutremurați până
la os/ ca o pereche de menhiri?” Nordul întrevăzut în
reverie e sinonim cu precedentul „Olimˋ” sonor și cu zăpezile din vis. Ținta evaziunii este tot sacra zăpadă care
acum e fragment din trupul divin. Energia iscodirii e legată de acest crez temeinic în sacru, fie el și reziduu
cosmic: „Cât fulguie în noi abia / puful din coama unui
zeu / nerisipit, neadunat, / în pleoapa timpului mereu”.
Cât privește contingentul, de pe acum se va impune
privirea disociatoare, care scrutează și descoperă în alcătuirea sa semnele bolnave dar și ale armoniei. În fața
primelor se va naște teama, repulsia, în preajma celorlalte survine sentimentul de siguranță și liniște: „Doar
de izvoare numai teama / până când suferi / armonia
nestinsă a pietrelor”. Valorizările în lumea obiectelor
sunt subiective, fluidul acvatic e căzut în timp, sperie;
armonia și statornicia pietrei sunt fragment din eternitate, contemplația lor naște aspirația mistuitoare („suferi”) spre imuabilul arhetipal. Din această dublă
raportare afectivă se naște, în labirintul lăuntric al ființei,
nevoia de expresie, ritmul și imaginarul poetic fundamentat pe sugestie: „Un cântec se iscă atunci între
coaste, / un sunet ca trecerea norilor / și din străveziul
suflării / frunze muguri în nesfârșire; / prin val până la
pierdere/ și-un drum de răcoare / ca trilul neobosit al păsării ascunse în somn”. Poemul cu himerele și drumurile
sale de răcoare devine o alternativă la real. De observat
că modelul ontologic la care aderă poetul de la început
e cel neoplatonic, al verticalității polarizate: lumea
esențelor situată deasupra lumii terestre, recuperabilă
numai în vis, viziune, extază, iar jos, lumea copiilor pieritoare, accesibilă simțurilor comune, prin care-și poartă
vremelnic pașii. În acest context filozofico-poetic se
nasc și se vor naște spornic tensiunile cele mai fertile
pentru poeme. Acestea vor avea o structurare verticală,
prin antagonizarea celor doi poli, surprinderea relației
alterate dintre ei. Mai vechea tehnică a
corespondențelor favorizează interferența polilor în
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criză. La rândul ei, enumerația adună în spațiul versului,
umăr la umăr, am zice copios, efemerele și eternele. Ultimele vor fi ținta, fundalul spre care merg vectorii din
desen. Prin cele două modalități de captare a polilor,
imaginea poetică va câștiga enorm în ce privește forța
de sugestie, de ieșire din individual. Aici firul de iarbă
își înalță palmele spre lună, fluierul terestru instituie tărâmuri stelare în care viețuiesc pui de îngeri. Ficțiunile
mitico-poetice ale înaltului se acumulează: puiul de
înger, zeii îngândurați, sfântul duh, trilul celest, Sfânta
Miercuri, inorogul, steaua polară, Orion, tainicele Ursele, cugetul din tării etc.. Eul e mereu pregătit pentru
captarea zgârcitelor semne de sus, absența lor prelungită din orizont dă viețuirii în teluric, uneori, senzație de
calvar; în astfel de clipe eul își permite să exclame aidoma lui Crist: „Asasinat de-atâta puritate / Eli, Eli, de
ce m-ai părăsit?”
În celălalt pol descoperim aluziile dureroase sau ironice, abil camuflate, precaute, la realul social. Avem și
o avertizare în acest sens, refuzul realului, repulsia eului
vor trebui camuflate în „mârțoaga” din basme: „Tăvi de
jăratec aprinse lunar / Îmi cercetau credința de inorog /
Pentru că singura cale-n poveste / Era mârțoaga cu genunchi pintenog”. Repulsia o regăsim în parabola lupului care-i cenzurează eului gândurile, în fluxul zilelor și
nopților în care se vorbește prea puțin despre esențe și
cer, în diluviul roșu al sângelui lui Por împărat (din romanul popular Alexandria), ce sufocă lumea, apoi în
suita de amurgurile strivitoare, spaima de „brațul rău”,
biciul ploilor, încărunțirea mestecenilor, sufocantul sentiment de singurătate etc.. Rareori teluricul ajunge să
se întrupeze în imagini seducătoare, cum e „aburul
acestui mai, născătorul de roduri”; asemenea revelații
se destramă repede, ele rămân a fi plânse de iubitorii
de armonii: „Adevăr zic vouă: / va veni o zi când vom
plânge fără sfârșit / aburul acestui mai, născătorul de
roduri. / Va veni o zi și buzele ei / vor fi steaua căzută
în ape / și nu va fi nimeni pe țărm. / Teme-te duh al meu
/ de știința și cugetul vântului; /…/ o lacrimă umblă fără
odihnă / și gleznele ei / ochii mei albaștri / de veșnicie.”
Cum se vede, vocea psalmistului din acest text avertizează că nu e nimic de admirat în imperiul vântului, metaforă a temporalității ireversibile, ci numai de plâns. În
fața deșertăciunii tuturor formelor, pe care nu e nimeni
să le salveze, ne rămâne numai „lacrima fără odihnă”
din privirea îndurerată a poetului. Mitul fundamental
care modelează această jeluire de a fi în miezul
suferinței este izgonirea arhetipului uman din paradis,
altoit cu reveria recuperării lui. În spațiile deschise de
această situație arhetipală tragică se mișcă și se va
mișca multă vreme reflecția și imaginația plăsmuitoare
a eului.
Al doilea ciclu, De taină, instituie universul eroticii.
Acesta valorifică teluricul în reprezentări mai puțin dramatice, mai blânde. Aici timpul e cel ce tensionează
idila, urgentează gestica și trăirile, acutizează conștiința
efemerului. Vegetalul cu „grăbita” lui „coacere” îndurerează îndrăgostiții ce nu-și găsesc un reazim în dinamica decorului. Erosul e marcat de teama că ar face
parte din inventarul efemerelor, ar fi ardere ce nu lasă
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nimic durabil în urmă, în spirit: „Cu ce-am mai rămas
din întreg bărăganul / Iubirilor noastre de platină?” E o
întrebare gravă, de bilanț negativ, ce va reveni și în balade. E frica de un beneficiu mediocru al acestei
experiențe pentru spirit? De ce? Clipa erotică e probabil
percepută ca ținând de experiența eului efemer.
Lipsește conștiința romantică a eternizării prin întâlnirea
miraculoasă a jumătății androgine. Numai dacă idila e
doar joc, beneficiile ei vor fi derizorii. Efectele vrăjii erotice nu marchează definitiv eul.
Ciclul Marile Eleusii glosează liric pe tema familiarizării cu moartea, reprezentată ca integrare senină în
elementar – a treia temă majoră a poetului. Spiritul ce
a părăsit lumina privește materia universală, în care se
întoarce, ca pe o matrice recuperatoare și etern plăsmuitoare. Tărâmul în care intră sufletul e definit de
eterne metamorfoze, renașteri, întrupări, la care urmează a participa și el. În același mod va interpreta autorul evoluția liricii Magdei Isanos, într-un eseu critic
substanțial. E descoperită devenirea veșnică a materiei,
paradigma eternei reîntoarceri. Aș detecta aici un onirism cosmic vaporos, de calitate: „Ating o piatră și se
face floare / și nufăr, frunză, vânt, așa precum / dacă ar
foșni un astru, în izvoare / s-ar închega lumina ca un
fum”. Avem aici proiecția unei eternități a metamorfozelor materiale, care primesc spiritul în miezul lor. Plecarea nu e exil, blestem, ci întoarcere între cele familiare,
regăsirea tărâmului drag. Un sentiment fratern cu elementele domină această reverie lirică a întoarcerii în
eternitate: „Dar chipuri sunt în toate să m-asemăn / și
umbră de-i mai multă decât / m-aș oglindi în fratele meu
geamăn / la cumpeni de sublim și de urât”. Eul și iubita
se întorc, în alt text, senini în eterul albastru, trupurile
lor se integrează în materia albastră de sus: „Și iată, va
fi vânt și trupul tău va fi / albastrul unde ne-om înzăpezi
”. El tatonează vizionar realitatea de dincolo, arhitectura
înaltului în care se va dizolva, acordându-și văzul și urechea cu cele ce îl vor primi în sinea lor. Nu lipsește nici
conștiința că incertul tablou e rodul obscurelor energii
imaginante proprii, tensiunea acestor momente vine din
faptul că dinamica fantasmelor rămâne incertă chiar și
pentru arhitectul ei: „Așa îmi potrivesc acum urechea; /
vin sunete, culorile le-aud cum cresc, / sunt trupului perechea / de cuget și mirare în neamul păsăresc. /
Aceste clipe sfinte a spargerii de mine, / din toate trup
și-n toate din duh al meu întorc; / citesc ciudate cumpeni
menite să închine / spre care părți? Și unde mi-e partea
rostuită / când toți și toate-n lumea aceasta întocmită /
pe-același fir, din mine, ca un paiang le torc?” Moartea
ca devenire în lumină înlesnește un spectacol al metamorfozelor jubilatorii: „Iar astăzi s-ar putea să fim delfini”; „Toamna sub pământ/ degetul cui pipăie și-ascultă
/ cum inima din noi se face vânt / și-un ochi cristal și
altul viță sfântă?” Totuși eul iese spre final din perimetrele inițierii eleusine, din seninătate și înțelegerea dinamicii universale; atunci stingerea neliniștește, aduce
grele incertitudini în relație cu absolutul. Care va fi atitudinea acestuia față de fragmentul recuperat? Va rămâne în sânul ființei supreme sau un însingurat printre
esențe? Va fi demiurgul în măsură să articuleze în con87

tinuare străvechea armonie universală? Problematizarea legată de alterarea absolutului va deveni o constantă a acestei poezii, declinul energiilor demiurgice
are dramatism, traduce o neliniște autentică: „Dacă mă
sting ce te vei face tu / cel neguros și mut? Voi fi în tine
/ un fum subțire care nu-ncăpu / în zborul unei aripi de
albine? / Vor trece zori și se vor duce seri / în ochii cui?
Pe apele curate / nici trestii n-or aluneca, păreri /
sfâșietoare de singurătate. / Mai mult decât o zi, decât
un ceas / suna-vei lung pe-o aripă de cer / străin și gol;
atât cât a rămas / nimic nu e. ’Nainte și-ndărăt / ești
numai neroditor omăt / și n-ai să știi că toate-n mine
pier!” O încheiere ce pune vremelnic sub semnul întrebării proiectul de salvare a lumii din entropie prin sacra
axiologie, Tabula valorilor.
Volumele ulterioare vor accentua entropicul teluric,
vor înscena o mare varietate de crize în sânul contingentului. Acesta e tot mai înstrăinat de cosmic: „ursele”,
chiar dacă sunt bănuite deasupra, nu se mai văd. Rupte
de „Nevăzutele Urse”, ființele și obiectele trăiesc deruta
trezirii într-un timp al destrămărilor. În acest context descoperim: „plânsul pietrelor pieritoare, / răsăriturile cu
glas înfometat / și spaima tremurătoare / de-a fi încă o
dată ”. Toate au conștiința traumatizată de ideea că sunt
pieritoare, participă la fluxul efemeridelor. Eul avertizează că are simțurile conectate la cursul declinant al
lumii: „doarme în înserare auzul meu / visu-i / pe neclintita golire a lumii!” Își asumă plânsul alcătuirilor vremelnice: „Ochiul lor e plângerea / mea împietrită/ la hotarul
privirii nesfârșite / spre înăuntru”. Amurgul va deveni un
interval pregătitor pentru plecări, în substanța lui eul
descifrează începutul destructurărilor: „pasul meu caută
lespedea/ amurgului / tăcere și umbră; / lung drum, /
vamă ființei în trecere”. Deschiderile spre înalt se încarcă de tristețe autentică, mângâierea așteptată nu
mai vine dinspre revelații, e mai presantă presiunea receptată din cotidianul entropic: „Pribeag într-o casă a
îngerilor, / vinovat de iubire, / trupul meu va să aștepte
/ în stingere. / Până-n curatul, albul izvor / clipa mângâierii tale-i străină”. Invocația stelelor, ruga către înalt, nu
primește răspunsul așteptat, suferința viețuirii nu beneficiază de alinare, din contră, se acutizează: „stelelor, /
în genunchi, / rugăciunea mea, / hohot fără cruțare / surâzând în durerea vămilor, / fără sfârșit, / fără somn, /
fără întoarcere”. Eul se revoltă prin tablouri de maximă
ambiguitate, în fața entropiei, așa cum e cel al roiului
de albine, despre care nu poate spune dacă e revelație
a sacrului sau răzvrătire împotriva lumii ce curge spre
dezarticulare: „Vești din duminica sacră a roiurilor, / zburătoare cu pântecul limpede de neființă, / prin porți de
aer / speriate de răzvrătire”. „Nevăzutele Urse” închipuie un transcendent tot mai rece, mai indiferent, ce nu
oferă compensații. Căderea într-un timp bolnav,
conștiința morții, generează lamentații de un dramatism
adevărat: „Vorbesc cu mine însumi ca de o boală / din
care tot mai rar mă voi întoarce; / mai stăruie lumina
mea puțină/ sub Orionul întomnat de parce”. Erosul rămâne și în acest volum marcat de teama destrămării,
teama aceasta fulgeră chiar și clipa îmbrățișării: „Cuprinde-mă tot mai tăcută, / ca-n dulcile, trecute vremi /
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când carnea care se sărută / uitat era să ți-o mai temi”.
Presentimentul destrămării iminente a iubirii se cuplează cu declinul lumii: „Și se va stinge numele tău pur
/ într-o neostoită destrămare, / ecoul însuși numai răsunând / pe înghețate câmpuri selenare”. Mai rar tandra
gesticulație a cuplului duce și spre o acumulare de
forme pure, repere primordiale sau celeste: „Sărută-mă,
se vor alcătui / luminile pentru întâia oară, / din ochiul
meu un înger va ieși / să-ți caute culcuș la subsuoară”.
În cele mai multe cazuri absolutul se revelează ca tărâm
auster, înghețat și neprimitor, eul nu mai crede în transcendere, e copleșit de durerea materiei cosmice bolnave: „O, nu mai cred, nu mă mai pot întoarce, / prea
mult, prea des sunt năpădit de frig, / de lacrimile stelei
înghețate / sub care, iată, sufletul mi-l strig”.
Cântecele de viscol aduc momente mai consistente de extaz erotic, cu deschideri spre celest, bine
prinse în structura unor balade întoarse spre confesiunea uimită: „ea era tandră și așa / de-nvăluită în visare
/ și-o frunză în priviri purta / și între sâni un țărm de
mare; // ea era singură și-avea / o linie așa de pură /
și-un sentiment de catifea / și-un înger răstignit pe
gură.” Atitudinea e trubadurescă, adorația transformă
iubita într-o donna angelicata. Chiar și atunci când pune
în portretul femeii mai mult pigment vitalist, mai multă
îndărătnicie temperamentală, ea rămâne tot tipar cu
urme celeste: „Iubito, îți e trupul o șa dumnezeiască / și
răzvrătite frâie din păr ți se desprind / pe aspra viscolire
de ură să se nască / zăbală gura caldă cu buzele mustind”. Semnificative sunt și reveriile dizolvării iubitei în
necuprins, urmând traseul eleusin, un aer mioritic învăluie îndemnul bărbatului ce-și imaginează femeia
așezându-se la temelia universului: „Și de te-ar cuprinde spaima, / ceasurilor de tăcere, / lasă-ți sânii să
priceapă/ fagurele lor de miere, / lasă-ți buzele să-nvețe
/ iarăși sunetul dintâi / lasă-ți coapsele s-aștearnă / cerurilor căpătâi”. Toamna, frigul, ploile, amurgul sunt
prinse în poeme memorabile ca vectori ai izolării și însingurării: „Începe iar să fie frig. / E șoapta sângelui mai
stinsă. / Pe cine mai aștept să strig?”
Cu Ascunsa trudă privirea capătă asprimi sporite,
încă nu radicale; aceasta coboară spre drama terestră,
spre angoasă existențială. Existența e chin, trudă, nu
extaz. Scrisul, poezia, primește o circumscriere heideggeriană, e mărturisire a ființei în tragică înfruntare cu limitele, cu entropia: „Ceea ce spune / ochiul / e ființa! //
Ceea e spune auzul / mișcarea! // Ceea ce spune / cuvântul / ascunsa trudă de-a exista!” Relația cu contingentul e tot mai disconfortantă, reproșurile adresate
aluziv socialului se înmulțesc: „Și iarăși sosim prea târziu”; „E toamnă, e ceață, și toate se-nchid. / Mă trag
către mine; e frig!”; „Ciori înghețate / trăgând în văzduh
/ resturile zilei”; „o stea / rece-nflorind / înverșunate
maree”; „trădează / acel care pleacă?”; „toamna ca o
târfă / cu poalele ridicate”; „Pământul – o fiară dormind.
/ Pasăre de pradă înaltul”; „nu vă temeți / le spune leul
/…/ e doar iluzia cuștii!”; „numai în ierburile din pupile /
șuieră dulcile blânde reptile”; „ciori / pe un stârv
înghețat; / materia / oarbă de singurătate / hulpav devorându-se”. E prezentă aici viziunea unei materii fără
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vocația eternității, unde formele se devoră unele pe altele. Cum sugerează și frânturile de poeme citate, truda
de a exista se golește de reverii, implică exasperare,
cruzimi, momente de ferocitate. Universul e biciuit de
un frig simbolic, dictatorial, aluzie la entropia comunistă
venită din stepe, ce nu cruță nimic: „Pe munții planetei,
zidiții de vii, / se năruie umbra smintitei câmpii, / noian
de uitare în care se-nfig / orbite sălbatice roiuri de frig”.
Inventarul arhetipurilor se îmbogățește doar cu o sarică
totemică, invocată să ocrotească lumea sub asaltul frigului entropic: „Imensă, lățoasă, hirsută, / Croită din
blana giganticei oi, / acoperă lumea de veacuri o sută,
/ mușcată de viscol, spălată de ploi”. Eul își cere retragerea din universul ultragiat: „Spală-mă de cuvintele
toate! / Ce mai rămâne / e pasul / în moarte!”
În Recurs la singurătate, declinul generalizat bate
deja spre apocalipsă, plinul lumii face loc pustiului, pustia e o formă de valorizare tot mai deznădăjduită a existentului. Declinul mundan e drapat în această toamnă
universală. Sunt atinse de destrămare nu numai vegetalele, ci și valorile, cunoașterea. E o toamnă a universului spiritual, a „marelui Tom” mallarmean ce justifică
lumea: „E toamnă, pustiu de lumină, / crește amurgul,
ora declină // cade roada, cade frunza, cade cuvântul, /
se umple de sine pământul // vin nopțile reci, cade
bruma, / pe mâini ne alunecă viața, postuma, // bate la
porți Orionul, vremea, vecia / șuieră-n oase pustiul, pustia”. Viețuirea, cunoașterea, sacrul se golesc de miez,
sensul ființării se estompează, curgerea spre moarte
capătă ritmuri halucinante. Eul ce ne vorbește e mereu
în centrul biciuirilor, pe masa de supliciu, în inima
țesăturilor tenebroase sau îl vedem în retragere, în căutarea de spații protectoare, de semne totemice, arhetipale care să-i fortifice capacitatea de a îndura supliciul.
Existența mărturisită de texte va fi disconfort, teamă,
dezgust, teroare destructurantă, calvar, crucificare și
apocalipsă. Suferința e de toate calibrele și intensitățile.
Ea vine din alcătuirea prea precară a condiției umane,
din arhitectura în criză a socialului și a universului. Din
această situare vulnerabilă a ființei ca țintă a tuturor
adversităților se naște o lamentație lirică de substanță,
plină de dramatism, memorabilă. Suferința, truda, frustrarea vor însoți exercițiul de a fi al exilatului, „viețuirile”
sale târâte prin anotimpuri, prin bolgiile veacului și esteticile toxice aduse de istoria-destin. Iarna, toamna, ninsorile biciuitoare, ploile destructurante, frigul, vântul,
înghețul vor fi frecvent metaforele unor vectori
terorizanți, desfiguratori. Erosul este marcat de același
morb mortificator: „Stai lângă mine! S-a făcut mai frig /
și parcă bolta s-a făcut mai mică. / Spre gâtul nostru
timpul își ridică / mâinile ucigașe ; nu mi-e frică / atât
cât încă pot să te strig: / Stai lângă mine, s-a făcut mai
frig!”
Travestit în filozof antic ostracizat (Apărarea lui Socrate), eul își apără poziția singulară, critică sau lansează acuze. Relația cu absolutul e precară, semnele
sacrului sunt întrevăzute cu aceeași dificultate: „Precum
în ape de munte / neastâmpăratul păstrăv, / câteodată
umbra și-o-ngăduie / degetelor tale; / uneori îl vezi / cum
în înfloririle iernii / lumina, / alteori îi simți trestia aplecată
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/ de povara ființei”. În alt poem auzim: „Mută e gura daimonului / a tăcut vocea lui; / Singur sunt la porțile / strălucitoarei”. Eul face exerciții de profeție, aude și
vestește destrămarea înaltelor tipare prin viziunea ninsorii cu făină angelică: „ascultă cum vine zăpada! / Cineva-n cer opintește-n / roțile norilor. / Cade făina
îngerilor, / cade trupul lor sfârtecat / în abatoarele
purității”. Între aluziile la social, unele vizează condiția
poetului ce și-a trădat menirea, se refugiază în imaginar,
în loc să-și asume tragismul mundan: „iarăși te dedai ticăloasei plăceri / a contemplației, / în timp ce alături /
nevinovate ierburi / se sugrumă cu voluptate pentru un
pumn/ de țărână”. Lui El Greco i se reproșează faptul
că a pictat suferința, dar nu a ajuns la „bucuriile crucii”,
la suferința izbăvitoare. Repulsia filozofului față de lume
apelează la grafieri oximoronice, unde grațiosul se asociază cu sordidul: „Un hulub pe creștetul luciu (al statuii
n.n.), / găinațul lui cald/ lacrimă pură/ pe obrazul morții!”
Reproșurile aruncate puterii folosesc același procedeu
pentru a-i denunța capcanele: „Cum între colinele verii
/ cântecul ciocârliei / e lațul întins pentru gâtul eretelui,
/ cum, în fine, / în trandafirul buzelor mele, / ați așezat
otrava supunerii”. Epuizarea sacrului, a forței sale de a
configura lumea e deplânsă pe diferite tonalități. Unele
accente devin cu adevărat dramatice, răscolitoare: „Cu
ce pot umple urma acum / eu, cerșetor al cenușii divine? / Am trăit! / Acesta nu e un merit / ci o realitate. /
Am spus vorbe ciudate? / Asta nu e o vină / ci un mod
de a fi”. Apărătorul valorilor se declară învins, lumea pe
care trebuia s-o salveze din entropie a fost mai puternică decât tărâmul valorilor. Modul de a fi al artistului nu
și-a atins proiectul, elegia eșecului e convingătoare.
Viziunea ființei agresate de forțele demitizante,
rațiune, pragmatism, toxinele puterii dictatoriale etc., se
va prelungi și în Anotimpuri. Sub măștile anotimpurilor
se ascund forțele mortificante ce copleșesc spiritul însetat de libertate și absolut. Reveriile luminoase au o
pondere redusă: „Ți-e lumea toată acoperământ! / O
mierlă scoate soarele din apă; facerea lumii poate să
înceapă, / a înflorit un vișin pe pământ!”; „Ascultă iar, /
sub streașina dimineții iscându-se / zei zburători / în cuiburile primăverii”. Asediul ființei se intensifică, imaginile
atrofierilor se multiplică: „Scad zilele, scădere e în toate.
/ Se strânge lumea într-un alt contur, / Doar orizontul
crește împrejur, / Trec ceasurile, cine le socoate?” Ființa
se descoperă singură, dezorientată în acest peisaj în
curs de pustiire, biciuit de o lumină mortificantă: „E cineva de mână să ne poarte? / Te poticnești de lume a
un orb; / Cad lucrurile-n ele și te sorb, / lumina e de untdelemn și moarte. / Ești însă numai tu aici și foarte / departe vâlvătaia unui sorb; / fântâna zării a-necat un corb,
/ lumina e de untdelemn și moarte”. Frigul, teroarea
sfârșitului transformă inocentul copac în fiară monstruoasă, rădăcinile sale dau direct în neant, prăpastia
dintre ideal și acest coșmar aduce ființa în pragul nebuniei: „Gheara unui copac / sfâșiind / pântecul imaculatei
/ – pipăind / viscerele neantului; / O rădăcină poate înnebuni / amintindu-și”. Eul cu greu își mai face loc printre lucrurile bolnave de moarte, își mai poate afirma
verticalitatea: „să-ți asculți ca bețivii orologiul din sânge,
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/ să te sprijini cu umbrele mâinii de zid, / să simți pielea
veciei încet cum se strânge, / cum se face în măduva
vremii mai frig”.
În concluzie, prima vârstă a poetului, desfășurată
sub o estetică a abstragerii din real, neomodernistă,
adună un număr considerabil de poeme excepționale,
profunde, dramatice, ilustrând cu prisosință participarea
vibrantă la drama lumii sub sindromul entropiei. În miezul poemelor stă o cel mai des o ființă strivită de malaxorul mundan, viețuirile și supraviețuirile sunt otrăvite
de o neîntreruptă teroare, transfigurată cel mai adesea
în meteorologie agresivă. Aceasta se apără proiectând
un tărâm al valorilor sacre, arareori întrevăzut. Remediile împotriva dramei au efecte vremelnice: eros,
exerciții de înseninare eleusină, visare centrată pe arhetipuri, edificarea frumosului, baladesc medieval, spirit
bahic, rememorarea primordiilor, junețea exaltată,
somn, uitare, reveria disoluției și a întoarcerii în armonia
supremă. Ceea ce ne spune această poezie este
mereu grav, esențial, dincolo de efemerul preocupărilor
cotidiene. Modalitățile transpunerii în text sunt variate:
poem în vers alb, poemă cantabilă cu prozodie clasică,
baladă-confesiune sau cu nucleu narativ simbolic, ronset – invenție proprie, psalm, cantilenă, silogism, catren,
distih etc., toate relevând o dexteritate excepțională de
convertire în ritmuri și rime a conținuturilor selectate. În

Ionel Necula

privința exprimării ideilor poetice, dominantă rămâne
tehnica sugestiei, ce implică imagistica ingenioasă, novatoare, mereu ambiguă, dar și sintaxa sincopată, eliptică, arhaizată în balade. Se remarcă și zgârcenia cu
care sunt distribuite în texte ancorele semantice, cele
ce trimit spre sensul global al poemului, balizele de
orientare a lecturii. Oricum sunt arhitecturate, poemele
autorului au totuși sensul descifrabil, mai la vedere,
uneori; el impune selecția imagistică, și sintaxa. Nucleul
poemelor e axat mai ales pe sensul tragic al ființării, la
care se adaugă avalanșa vitregiilor, varietatea supliciilor, presiunea singurătății, puținătatea clipelor de răgaz,
prăbușirea în deznădejde, nevroza, iminența sfârșitului,
vidarea lumii de sens etc. Dincolo de unele note neoromantice (nostalgia apăsată a absolutului, misterul medieval, baladescul (în trena cerchiștilor sibieni: Stanca,
Doinaș, dar și Villon, Paraschivescu), ansamblul liric,
marcat de supliciile ființei strivite de entropica istoriedestin, de absurdul prezentului, la care se adaugă imagistica bazată pe anamorfoze, corelația teluricului cu
absolutul, apropie acest demers liric de perimetrele esteticii neoexpresioniste. E o poezie de substanță, memorabilă adesea, ce poate constitui oricând un veritabil
regal poetic și un mod de a fi absolut remarcabil în fața
istoriei devastatoare. Chiar dacă e strivită, poezia trebuie să persevereze în salvarea lumii prin mituri proprii.

O CARTE DESPRE SAGA CIORANILOR
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teptată de mulţi cititori interesaţi de Cioran, de Saga
Cioranilor şi de fenomenul cioranian în toate articulaţiile
biobibliografice. Ea reconstituie efigia fratelui celui înstrăinat, a lui Aurel Cioran, peste destinul căruia istoria
a trecut ca un fier încins peste o pânză de borangic –
decuplându-l de la o viaţă intelectuală prolifică pentru
care arătase atâtea dovezi evidente în anii studenţiei
sale bucureştene.
Cartea a fost alcătuită de Marin Diaconu în colaborare cu Anca Sârghie – tot o apropiată fenomenului cioranian, care semnează şi o desfăşurată şi punctuală
prefaţă. Aurel Cioran, spune prefaţatoarea, şi-a asumat
responsabilitatea dificilă de a-l suplini în România pe
Emil, pe care îl reprezenta în nişte situaţii de conflict,
plătind poliţele (p.11).
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Despre apetenţa de editor arătată de Marin Diaconu,
despre acribia şi aplecarea sa pentru lucrul bine gândit,
bine înfăptuit şi bine perspectivat, am mai dat seama şi
cu alte ocazii şi nu-mi propun să repet în aceste rânduri,
ceea ce ştie şi apreciază multă lume. Prin râvna şi rigurozitatea sa evidente, cu care a umplut marele deficit
de carte cumulat în lungile decenii comuniste, prin prolifica sa activitate editorială şi prin felul cum a recuperat,
sub formă livrescă multe din lucrările referenţiale din perioada interbelică, Marin Diaconu merită tot respectul şi
recunoştinţa noastră, a celor, din ce în ce mai puţini,
dispuşi să aprecieze cartea şi să-şi asume un mod de
viaţă cultural.
Fratele fiului risipitor – Aurel Cioran (Editura
Eikon, Cluj-Napoca, 2012) este o carte necesară şi aş-
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Aşa este. După câte ştim, n-a lăsat fără reacţie şi
fără o atitudine fermă nici o necuviinţă sau greşită înţelegere a fratelui său strămutat pe malurile Senei. Proscris el însuşi de atotputernicul regim comunist, ca fost
deţinut politic, reacţiile lui Aurel Cioran, nu puteau căpăta un caracter public sau publicistic, ci se decontau
dintr-o solidarizare fraternă şi se irizau ca nişte reacţii
particulare, transmise epistolar celor în cauză. Dar a
fost, deşi riscurile la care se expunea erau enorme, cel
mai ferm apărător al fratelui înstrăinat.
Cartea este structurată în patru mari diviziuni: în
prima secvenţă sunt inserate articolele lui Aurel Cioran,
toate din vremea tinereţii sale, depistate în arhiva familiei – fiecare cu surprizele şi cota lor de savoare. În a
doua diviziune regăsim toate interviurile acordate în ultimele decenii, după momentul 1989, urmează corespondenţa expediată şi, în sfârşit corespondenţa primită.
Toate la un loc reconstituie un univers cărturăresc neîmplinit, cel al posibilităţilor intelectuale evidente, dar pe
care destinul atroce l-a obligat la improductivitate şi i-a
blocat latenţele înainte de a intra în act, în lucrare, în
împlinire.
Ca elev la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu a publicat în Anuarul şcolii pe anul 1931-1932 un medalion
consacrat lui Octavian Goga şi altul ce-l avea în primplan pe Ilarie Chendi, amândouă dovedind maturitate
de gândire, aptitudini intelectuale neîndoielnice şi destul
spirit analitic care prefigura un destin publicistic prodigios. Surprinde, bunăoară, odată cu efigia celui evocat
şi ecranul panoramic generos pe care era proiectată
personalitatea celui evocat. Prin poezia sa, spune despre Octavian Goga, a anticipat şi-a pregătit conştiinţa
publică românească pentru actele politice mari ce se
pregăteau în adânc. A avut pentru ţara sa acelaşi rol de
precursor ca şi Homer în vechea Eladă, care a anunţat
secolul lui Pericle, sau ca Dante care a prefigurat Renaşterea din vremea lui Lorenzo de Medicis. Tribunulpoet român a fost alături de sănătoasa sevă populară.
Între scriitorii care nu s-au izolat în turnul de ivoriu al
artei, ci a militat pentru crezul lor, crez care se identifica
cu aspiraţiunile poporului a fost şi Octavian Goga. Cu
verbul său sprinten şi caustic, mai spune elevul Aurel
Cioran, Goga se ridică în contra acelora cari demoralizează lumea prin etalarea meschinăriei şi a tendinţelor
subversive, purificând atmosfera învolburată a ţării
(p. 31).
O evocare caldă şi la fel de convingătoare realizează tânărul licean, cum am spus deja şi criticului sămănătorist Ilarie Chendi, care trecea în epocă drept un
spirit procuratoric şi inchizitorial cu criterii valorice ferme
şi nesupuse tocmelilor. Critica sa, sublinia apăsat tânărul elev sibian, va fi şi ea riguroasă şi subiectivă. El s-a
ridicat împotriva acelora care comercializează arta,
anihilându-le orice impuls de creaţie prin ridiculizarea
adeseori brutală (p. 35). Cum se vede, la cei 17-18 ani,
Aurel Cioran dovedea o maturitate ce exceda vârsta,
înţelegea rolul profilactic şi curativ al actului critic.
Alcătuitorii actualei ediţii mai includ şi două referate
descoperite în arhiva familiei, referate susţinute de studentul Aurel Cioran în primul an de studenţie la Facultatea de Drept din Bucureşti, de unde rezultă că autorul
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lor avea bogate informaţii de specialitate invocând, printre altele, doctrina juridică a lui Hugo Grotius, adept al
ideii de drept natural, care decurge din natura oamenilor, concepuţi ca fiinţe raţionale şi mai ales din necesitatea înnăscută de a trăi în societate (p. 37), dar şi
teoria lui Georges Gurvitch privind ideea de drept social.
În 1938 a publicat în gazeta sibiană Curentul două
articole; unul consacrat lui Aron Cotruş şi altul lui Lucian
Blaga – aşa cum l-a comentat Vasile Băncilă în exegeza
sa Energie românească – prima ce i-a fost consacrată
gânditorului din Lancrăm.
Mult mai productivă a fost colaborarea sa la cealaltă
publicaţie sibiană Glasul strămoşesc, unde a publicat
mai multe articole cu subiecte izvorâte din realitatea politică românească. Era în 1940 şi Mişcarea legionară,
la care aderase cu trup şi suflet, fusese decapitată.
Aurel Cioran, asemenea altor confraţi cu convingeri legionare, este încercat de o mare deznădejde. Vorbind
despre Iaşi, nu ezită să răsfrângă bogata semnificaţie
istorică şi culturală a oraşului la faptul că de aici au răsunat cele dintâi apeluri ale Căpitanului adresate unui
neam încătuşat, cele dintâi răzvrătiri ale tineretului
acestei ţări, cele dintâi înfiorări ale cântecului legionar
şi de unde au pornit cele dintâi gloanţe contra duşmanului. Tot în Glasul strămoşesc (nr. 7 din 1 decembrie
1940) a publicat şi articolul Unde au fost – un rechizitoriu extrem de sever la indiferenţa bisericii ortodoxe române şi a slujitorilor ei într-un moment istoric când ţara
intrase în derapaje spăimoase şi greu de vindecat. Verbul lui Aurel Cioran capătă accente grave, iar tonul este
mai ridicat cu o octavă. Împietrită le-a fost inima în faţa
muntelui de suferinţă? Îngheţat le-a fost sufletul? Sleit
le-a fost cugetul de nu s-a cutremurat la gândul că şi
absenţa e o crimă? Se înţelege că toate aceste consternări vizau poziţia bisericii faţă de uciderea Căpitanului,
dar prefigura şi câte ceva din indiferenţa ulterioară a bisericii, în vremea guvernării comuniste, când ţara va
aluneca spre abisuri prăpăstioase. Trei săptămâni mai
târziu, la 25 decembrie 1940 (prima zi a Crăciunului)
Aurel Cioran a publicat, în aceeaşi publicaţie sibiană,
articolul vitriolant Suflete moarte ale neamului în care
biciuieşte nepăsarea celor ce n-au înţeles mesajul Căpitanului şi nu l-au urmat în Sfânta nebunie legionară.
Şi mai notăm, măcar telegrafic, fugos că în acelaşi
număr al gazetei, fratele mai mare Emil Cioran semna
articolul Profilul interior al Căpitanului – poate cea
mai elogioasă evocare din câte s-au scris despre carismaticul lider legionar.
De asta cred că deşi nu intră în economia acestei
cronici, n-ar fi rău să reproducem un fragment din textul
lui Emil Cioran consacrat Căpitanului – pentru a sublinia
deplina concordanţă dintre cei doi fraţi în ceea ce priveşte opţiunea lor politică. Căpitanul nu era deştept. Căpitanul era profund. (…) Căpitanul a dat românului un
rost. Înainte de el, românul era numai român, adică un
material uman alcătuit din aţipiri şi umilinţe. Legionarul
este un român cu substanţă, un român primejdios, o fatalitate pentru sine şi pentru alţii, o vijelie umană infinit
ameninţătoare, Garda de Fier: o pădure fanatică… Legionarul trebuie să fie un om în care mândria suferă de
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insomnie. Eram obişnuiţi cu patriotul de ocazie, gelatinos şi vid. În locul lui apare insul ce priveşte ţara şi problemele ei cu o cruntă înverşunare. Este o deosebire
de densitate sufletească (…) Într-o naţiune de slugi, el
a introdus onoarea şi într-o turmă fără vertebre, orgoliul.
(…) În preajma Căpitanului nimeni nu rămâne călduţ.
Peste ţară a trecut un fior nou. O regiune umană bântuită de esenţial. Suferinţa devine criteriul vredniciei şi
moartea, al chemării. În câţiva ani, România a cunoscut
o palpitaţie tragică, a cărei intensitate ne consolează de
laşitatea a o mie de ani de neistorie.
Şi mai precizăm că acest text, probabil într-o formă
selectată, a fost citit de Emil Cioran la postul de radio
în seara zilei de 27 noiembrie 1940, cu prilejul reînhumării lui Corneliu Codreanu la Casa Verde.
Volumul mai reproduce cele şase dialoguri purtate
de Aurel Cioran cu Anca Sârghie, cu Mariana Criş, cu
Ion Sorescu, cu Dan C. Mihăilescu, cu Ilie Mihalcea şi
cu Redacţia revistei sibiene Euphorion – toate referenţiale şi pline de substanţă în ceea ce priveşte întregirea
biobibliografiei cioraniene. Un alt interviu, la fel de interesant în privinţa reconstituirii biografiei lui Aurel Cioran
din ultimii ani de viaţă, este şi cel purtat de soţia lui
Aurel, Eleonora Cioran, cu care a efectuat mai multe vizite la Paris, la Emil Cioran, şi cu care a împărţit devălmăşiile unei vieţuiri comune.
Dar cea mai cuprinzătoare diviziune a acestei alcătuiri este rezervată corespondenţei – primite şi expediate – cele mai multe cu Emil Cioran, dar şi cu mulţi
cărturari contemporani, dintre care nu lipsesc Noica,
Sorin Vieru, Bucur Ţincu, Nicolae Corneanu, Irina Mavrodin, Dan C. Mihăilescu, Sanda Stolojan, Stelian Bălănescu. Cum era de aşteptat, mai frecvente sunt
scrisorile semnate de Gabriel Liiceanu, care obţinuse
drepturile de a edita scrierile lui Cioran şi ţinea o legătură strânsă cu familia lui Aurel Cioran. Printr-o scrisoare, nedatată, dar aproximată de editori decembrie
1990, îl înştiinţează că are de încasat de la Editura Humanitas, ca drepturi de autor pentru Schimbarea la
faţă a României, o mare sumă de bani, ceva între 70
000 şi 100 000 şi-i propune să devină acţionar la Editura
Humanitas. Nu ştim cum a răspuns Aurel Cioran la
această propunere, dar nimic nu prevestea dezlănţuirile
de mai târziu.
Încă ceva. În cele două volume Opere, editate sub
autoritatea Academiei Române şi a Fundaţiei Naţionale
pentru Ştiinţă şi Artă din 2012, întâlnim multe scrisori
semnate de o profesoară, Margareta, de la Liceul
„Domniţa Ileana” din Sibiu, către Emil Cioran, de care
se îndrăgostise şi care, naiva, chiar spera în trăinicia
acestei relaţii. Ce-i drept, în timpul cât a stat în Răşinari,
înainte de a pleca la Paris, scepticul încurajase relaţii
afective şi cu Ecaterina Săndulescu de la acelaşi liceu
şi cele două îndrăgostite, în cancelarie, se tachinau şi
se gelozeau reciproc. Mai matură şi mai convinsă că
are un ascendent faţă de Margareta, că amorezul-filosof, devenit între timp parizian, o privilegiază afectiv, nu
pierdea niciun prilej s-o sâcâie şi s-o irite cu apropouri
nu întotdeauna suficient de subtile. Margareta, neavând
pe nimeni cu care să se consulte, se confesa lui Cioran
prin scrisori calde, pline de gingăşie şi de inocenţă ado92

lescentină. Iată ce-i scria lui Emil Cioran la 12 decembrie 1939: Luţ al meu, m-ai întristat cel mai mult când
mi-ai scris că nu-ţi dai seama în ce măsură ţin la tine.
Nu ţin la tine în niciun fel de măsură, sau, mai bine zis,
ţin în aşa măsură încât, chiar dacă prietenia noastră
s-ar termina acum, pentru mine ar fi împlinită. Am aşteptat atât scrisoare ta, am trăit cu gândul la ea, încât
aş fi putut, după ce-am citit-o să-ţi răspund deodată cu
mai multe scrisori: una veselă, alta tristă, una cu declaraţii, alta cu confidenţe, alta academică sau plină de
cancanuri şi până la urmă am ales-o pe cea cu… lucidităţi, dar tu o să mă ierţi, te rog. De altfel, ca să fiu sigură de asta, te voi înduioşa cu o melancolică veste:
prietena ta din Sibiu (vreau să zic eu, ca să nu confunzi)
a mai îmbătrânit de când ai plecat. Azi şi-a descoperit
primul fir de păr alb, care a amărât-o grozav. L-a smuls
imediat. Te previn că s-ar putea s-o revezi cheală! Până
atunci, te salută Margareta, care te şi sărută.
Am crezut că voi găsi, în volumul dedicat lui Aurel
Cioran, vreun fir care să ducă undeva, să mă lumineze
în vreun fel şi n-am găsit. Se ştie doar că era profesoară
de fizică-matematică şi era îndrăgostită lulea de Emil
Cioran.
Într-o altă scrisoare, din 12 ianuarie 1940, încearcă
să lămurească atmosfera din şcoală, unde Ecaterina
Săndulescu nu pierde nicio ocazie a mă iscodi în privinţa ta şi-a mea. Procedează cu mine întocmai ca un
savant cu un cobai. Inventează, cred vise, în care îi
apari tu şi pe care mi le spune atentă, observând reacţia. Teribil m-aş strâmba la ea! Sunt sigură că dacă te-o
mai vedea o să-ţi spună că e convinsă că nu te iubesc
şi, eventual te va compătimi pentru neşansa ta.
E un roman de dragoste atractiv şi palpitant şi n-ar
fi rău ca Marin Diaconu să-i extragă sâmburele narativ
şi să-l dispună într-o lucrare distinctă, mai generoasă.

Ilie Boca – Titlu necunoscut
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V. VOICULESCU ȘI ULUITOAREA LUI
MEMORIE LINGVISTICĂ

PRO

Limba română este cea mai frumoasă creaţie spirituală a poporului nostru. Cele 18 000 de pagini ale Dicţionarului Academiei (19 volume!) atestă existenţa a
175 000 de cuvinte. Cine se mai poate mândri cu o aşa
bogăţie? A scoate astăzi la lumină o parte a tezaurului
lexical românesc, prin intermediul scrierilor geniale ale
„medicului fără de arginţi”, echivalează cu o reîmprospătare a sufletului, cu un exerciţiu de fortificare a culturii
noastre, cariate de snobism şi mimetism. Statul global
care este lumea de azi promovează o singură limbă,
stearpă, lipsită de nuanţe şi savoare, produsul prescurtat al mahalalei numite mass-media. Trăncăneala de pe
internet împinge viaţa şi vocabularul spre platitudine şi
paragină. Aceasta va duce inevitabil la dizolvarea fagurelui de miere care este limba română. Colonialismul
cultural poate destrăma ţesătura etnică naţională.
Înfăptuind cercetarea lexicului voiculescian, scoatem
la lumină slava cuvintelor de odinioară, pentru a fi bineplăcută iubitorilor limbii vechi româneşti. Vocabularul
prozei aduce în faţa ochilor un alt cer şi un alt soare,
dar şi o tăcere sfântă năzuind către luminile dumnezeieşti spre care martirul închisorilor comuniste se înalţă
nu cu puterea cugetului, ci cu puterea negrăită a Duhului. În felul acesta, contemporanii, dar şi cititorii din viitor
se vor bucura de mare folos. Marele scriitor a şezut
într-o singurătate aproape totală, dăruindu-se cu totul
întoarcerii cu mintea, dar mai cu seamă a îndreptării puterii sufletului către minte. Prin curgerea curată a cugetului său şi prin rugăciunea fierbinte a minţii, el a putut
admira tainele negrăite ale unui lexic neîntinat care începuse să păteze mintea contemporanilor.
Chiar dacă opera lui Vasile Voiculescu pare împrejmuită cu un zid, cele două ediţii ale Roxanei Sorescu
permit cercetarea ei din toate unghiurile filologice şi critice. Oricine o poate citi şi comenta, pentru că Voiculescu nu este un bust aflat în faţa Casei Memoriale sau
SAECULUM 3-4/2018

în holul unor biblioteci, ci un scriitor care poate fi preţuit
şi o amintire care poate fi respectată. Am studiat proza
voiculesciană ca şi când autorul ar fi contemporan cu
noi, ştiind în ce condiţii a fost realizată, ştiind că a fost
editată după trecerea sa în nefiinţă şi după o dispută
aprigă a urmaşilor săi cu regimul comunist. Vocabularul
nuvelelor constituie o provocare şi o miză generoasă
pentru cercetare, acum şi în viitor. Miza constă într-un
inventar lexical care poate sau nu sensibiliza emoţia cititorului. La rândul ei, provocarea este pentru iubitorii de
frumos, cei adevăraţi, nu cei care scot imaginea scriitorului o singură dată pe an, închinându-i toamna câteva
zile şi câteva conferinţe.
Vasile Voiculescu şi uluitoarea lui memorie lingvistică! Resursele sale lexicale sunt imense. Ele dispun nu
numai de termeni regionali, populari, cuvinte vechi, împrumuturi, ci şi de termeni exotici şi neologisme. În
acest registru stilistic îşi conduce întâmplările şi personajele, dând acestora veridicitate absolută. Explicând
sensul cuvintelor, căutând sinonimul adecvat, am avut
în vedere sensibilitatea şi viziunea scriitorului, pentru a-l
confirma estetic încă o dată, pentru a-l repoziţiona, dacă
se poate pentru a-i reîmprospăta proza şi la nivel de
limbaj. Metoda de lucru a fost lectura de detaliu, interpretarea contextului, lucrul cu dicţionarele şi cu limba
vie. Sperăm că am realizat o lucrare deschisă, destinată
a fi revăzută, consultată şi citată („Repertoar lexicografic
Vasile Voiculescu. Volumul I: proza”, lucrare aflată în
manuscris).
Prin proza lui Voiculescu, limba română a fost dăruită cu un timbru nou şi cu o valoare expresivă înaltă.
Elemente lexicale, sensuri nemaifolosite până la el, elemente figurative care reflectă realitatea într-un mod
aparte justifică impresia profundă stârnită primilor cititori
ai nuvelelor, dar această impresie nu a declanşat curiozitatea filologilor. Noi am început analiza cu proza,
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aproape cu totul postumă, deoarece în acest segment
înregistrăm contribuţia lingvistică cea mai însemnată.
Se vor vedea, în acest fel, aportul marelui scriitor la îmbogăţirea limbii beletristice, măsura şi valoarea adaosurilor dedicate limbii creatoare de până atunci.
În analiza noastră avem în vedere, pentru simplificare, numai nuvela „Zahei Orbul”, operă de mare cuprindere epică, prezentând parcursul spiritual de la
credinţa naivă la viziunea creştină al unui bătut al soartei, pendulând între omenie şi bestialitate. Speranţa că
îşi va recăpăta vederea numai într-un loc sacru, mănăstirea Dervent, cu ajutorul unei cruci miraculoase care
creştea din lacrimile bolnavilor, îl poartă în cele mai umilitoare locuri: lumea gunoaielor, a cerşetorilor, a bâlciurilor, a ocnei, făcând, în cele mai multe situaţii, munca
animalelor de povară. Tânărul era orfan şi crescuse
muncind prin cherhanalele bălţilor Dunării. Orbise într-o
cârciumă din Brăila. Acest „voinic năstruşnic” merge din
loc în loc, râvnind necontenit la lumină printr-o retorică
a răului servită de ceilalţi. Privitor la încadrarea literară,
Voiculescu nu a făcut nicio menţiune pe manuscris, aşa
încât fantezia istoricilor şi criticilor literari a zburdat în
voie, numind insolita creaţie roman, nuvelă, povestire,
istorie, povestire orientală, naraţiune, roman melodramatic, naraţiune simbolică. Într-un interviu, Radu Voiculescu, unul dintre fiii scriitorului, afirma: „Tata nu a scris
povestiri, ci nuvele, titlu la care ţinea în mod deosebit.
Discutând cu el pe această temă, mi-a spus că modelul
lui a fost Edgar Allan Poe, cu al său Cărăbuş de aur, şi
că intenţia i-a fost să creeze nuvele fantastice în literatura română”. La rândul nostru (vezi „Viaţa şi opera lui
Vasile Voiculescu”, 2012, Europress Group) apreciam
că „Zahei Orbul” „este opera căreia nu i se poate reproşa nimic”, constituind „o carte modernă pentru vremea la care a fost scrisă, modernă şi astăzi”. Vechiul şi
Noul Testament cuprind numeroase întâmplări cu oameni care şi-au recăpătat vederea prin ridicarea la credinţă. Când suferinţa afectează ochii minţii, se
distorsionează realitatea. Evanghelistul Matei construia
următorul raţionament: „Ochiul e lumina trupului. Dacă
ochiul tău e sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină,
dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de
întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta?”
Opera are patru părţi. Prima secţiune, fără titlu, are
15 capitole: Panteră, Groapa gunoaielor, Lupta cu
bezna, Popa Gioarsă, Cerşetorii, Popas, Vânătorii de
lipitori, Nerăbdare, Pe drumurile ţării, Bâlciul, În vârtejurile puhoaielor, La curtea lui Lagradora, Grădina, Ispita, Dragoste de orb. Partea a II-a este intitulată
„Ocna”, partea a III-a – „Rătăcirile – Limanul”, partea a
IV-a – „În satul Cervoiului”. Primele trei părţi au fost
scrise între 1952 şi 1954, iar ultima, în 1949! În 1970,
Editura „Dacia” a tipărit „Zahei Orbul”, subintitulat
„roman”, cu o prefaţă de Mircea Tomuş. Autorul părăsise această lume de 7 ani…
Inventarul lexical cuprinde termeni activi în fondul
principal de cuvinte de la sfârşitul secolului al XIX-lea,
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când au avut loc întâmplările imaginate de scriitor. Încântă cunoaşterea şi folosirea unor împrumuturi fireşti
pentru vremea aceea. Cele mai multe sunt din limba
turcă. Iată câteva: hatâr, ciuruc, basamac, berechet,
ghecet, refenea, geambaş, ceacâr, telal, dulamă, cârpaci, caftan, daravelă, hain, pafta, codoş, chiolhan,
dever, toptangiu, chervan, para, fistichiu, papugiu, urdie,
iatac, condur, arcan, hamalâc, a căsăpi, a sâcâi, palavre, gealat, cirac, mezat, sipet, zaiafet, temenea, catran
etc., etc.
Din limba greacă sunt, printre multe altele: ifos, a se
sinchisi, schepsis, epitrop, rapanghelie, farafastâc, hardughie, ison, sindrofie, fandoseală, ahtiat, pramatie, parigorie, chivernisit, din limba slavă: staroste, slobod,
vlădică, ispaşă, gloabă, iezer, pripas, canon, obşte,
ghizd, buche, din maghiară: sudalmă, puradel, mertic,
dorobanţ, corcitură, din rusă: jiletcă, şubă, lotcă, bâlci,
haită, tractir, habotnic, sponci, din bulgară: clondir, cipici, glaf, stânjen, caraulă, hârzob, vătaf, vrană, a rânji,
târlă, ciubăr, cutră, din sârbă: gârlici, stei, duşcă. Am
mai recunoscut cuvinte de origine ucraineană, poloneză, franceză, germană, apoi neologisme şi arhaisme.
În mod firesc, predomină termenii populari, foarte numeroşi, precum şi regionalismele, cărora le-am atestat
încadrarea, poate într-un mod discutabil, amintindu-ne
vorbirea bunicilor şi străbunicilor noştri pârscoveni. Am
întâlnit, deseori, forme regionale ale unor cuvinte populare. Se mai folosesc şi astăzi pe Valea Pârscovului: boboşat, poşidic, ghimirlie, osebire, jăfuit, a se oţărî, a
ticlui, a orbecăi, chiler, viclenos, chincit, a se slăbănogi,
arzime, a mâna (a înnopta), pofteală, deşălat, dezbărat,
dihăinat, tarhat, a se încârdui, ştiuc (ştiucan), botocănos, a se hâţâna, huiet, hartan, tocitoare, teşilă, a cerca
(folosit de 19 ori), a bâjbâi (folosit de 20 de ori), etc.
etc… Selectăm câteva fraze care demonstrează bogăţia lexicală excepţională, uluitoarea memorie lingvistică
a lui Vasile Voiculescu. „De o parte şi de alta a unei hudiţi croite prin iarba crudă, câteva zeci de umbrare, din
pânze întinse pe prăjini, desfăşurau pe tarabe teancuri
de stămburi înflorate, trâmbe de pânzeturi albe, americă
şi madipolon, barchetărie amestecată, chembrică vânătă pentru căptuşeli şi oxforduri trainice, ici-colo percaluri şi mătăsuri lucitoare”. Sau: „Venea mare Buzăul.
Umflată ca o creastă uriaşă, neagră-vânătă, unda se
rostogolea furioasă înaintea puhoiului, sosită aici, la douăzeci de paşi. După ea, apele năboiau sodom. Într-un
iureş nebun, unda îi izbi, se roti în jurul căruţei cuprinzând-o într-un ochi, unde ea stete câteva clipe neclintită
în inima vârtejului. Apoi unda trecu vijelioasă înainte, lăsând căruţa pe seama urdiilor de ape ce veneau dezmăţate după ea.” La rândul lor, portretele sunt
monumentale, şlefuite în rocă lexicală de mare preţ:
„Celălalt, flăcău năltuţ şi zvelt, cu cap frumos strujit,
poate fruntea puţin de berbec, dar răscumpărată cu prisosinţă de tăietura obrazului de un oval fără greşeală,
pieliţa întinsă, auriu-mată, dulce la pipăit ca saftianul,
ochii mari, codaţi, de căprioară, negri, umezi, duioşi,
nas subţire, semeţ, dar bine măsurat, cu nările aproape
PRO

eseu

SAECULUM 3-4/2018

lipite, gura mică şi cărnoasă, cu buze maşcate, mers
niţel lânced, unduios din şolduri, mâini şi picioare gingaşe.” Este novicele care i-a săgetat în inimă pe toţi ocnaşii şi care va duce la moartea şefului şi a aghiotanţilor
lui. Nunta homosexualilor, „adevărată bolgie subpământeană”, este fără egal în proza românească!
Nuvela „Zahei Orbul”, dar mai cu seamă capitolul
„Ocna” încununează perioada stilistică a lui Voiculescu.
Aici debordează contextul figurat în care, prin îmbinarea
cuvintelor, se realizează o etajare a sferelor semantice,
rezultând construcţii metaforice excepţionale. Limba română se îmbogăţeşte astfel cu nişte construcţii poetice

Ion Gheorghe Pricop

eseu

de o savoare absolută, pe care dicţionarele nu le consemnează până la această oră. Un comentariu al faptelor stilistice, cu definiţii scurte şi clare, s-ar impune. În
enunţurile „stârvul amintirilor”, „gaura minciunilor”, „cu
zănatecul ăsta se cerea plan subţire”, „schelălăieli de
ţambale”, „pântecele îi pâlpâia aprins”, „genele mari, învoalte şi încovoiate în sus băteau gâdilitoare palma lui”,
„Vechii demoni adormiţi de îngheţul iatacului lui Lagradora iar se dădeau acum tumba în carnea ei”, numele
comune amintire, minciună, zănatic, ţambal, pântece,
gene, carne se încarcă de semnificaţii, încât cititorul
cade pe gânduri: să explice sau să viseze?

POEZIA DE DRAGOSTE SAU „NOUA
BEATRICE” A LUI VIOREL DINESCU

PRO

Dacă la început a fost Cuvântul, iar Universul a căpătat forme în funcţie de înţelesul lui, dacă, într-adevăr,
orice încăput cu sens de esenţă are ca înveliş exterior
vocabula care îl defineşte, atunci este la fel de adevărat
că, în alcătuirea Lumii astfel concepută a fost nevoie de
ceva care să îndeplinească funcţia de legătură, de susţinere a părţilor componente în formele ontologice iniţiale. Astfel a ajuns bunul Dumnezeu să ne ofere
dragostea. La început ca stare a materiei, apoi ca relaţie
primordială existenţială, ca „humoi” de alipire între lumină şi întuneric, între apă şi uscat, între viaţă şi
moarte, aceasta căpătându-şi statutul de ingredient tutelar şi suveran peste fiinţa şi lucrurile în devenire, dovedindu-se a fi mai necesară decât apa şi hrana zilnică,
lumina şi căldura, auzul şi vederea, decât oricare dintre
semnele de percepţie ale vieţuitoarei.
Artistul, în speţă poetul, care, prin cuvinte, se joacă
de-a creaţia Divinului, o va prelua sub forma sa primară
de instinct. De aceea, întregul demers poetic erotic descrie procesul umanizării individului prin dragoste. Dar
fiecare autor o face în felul lui.
„Iubirea mişcă soarele şi celelalte stele”, aflăm de la
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Dante, iar Voltaire afirmă că „iubirea este o stofa a naturii, brodată de imaginaţie”. Dragostea – stare originară
– se aşază ca o pleură între Creator şi Lumea Sa, dar
cea ca instinct şi sentiment nu poate exista decât în prezenţa binomului antinomic +/-, adică masculin-feminin.
Nu la toţi poeţii partenera este elementul cel mai important. Ci sentimentul ca atare. Iubita este doar mijlocul
prin care iubitul dobândeşte marile relevaţii, şi invers.
Constatăm aceasta atât la americanca Emile Dickinson,
cât şi la Eminescu al nostru. Ponderea o au cei care îşi
revendică dragostea mai ales în momentul de intimitate,
de atingere, cu iubita în faţă, în braţe sau în pat, trecând
lesne de la dragostea platonică la cea carnală, asigurătoare a perpetuării speciei umane. Mulţi rămân însă
la dragostea spirituală şi spiritualizată.
Am vrut să verific aceste coordonate pe textele unor
poeţi contemporani. Foiletând biblioteca personală, am
dat de cărţile poetului gălăţean Viorel Dinescu. Îl ştiam
un bun poet erotic, încă din tinereţe. M-am oprit, bineînţeles, la volumul Eros – Anteros, tipărit în 1996 de Editura Porto-Franco din Galaţi, dar şi la celelalte poeme
de dragoste presărate prin mai toate volumele scriito95

rului: Ora ideală (Cartea Românească, 1983), O altă
nuanţă a Revoluţiei (Albatros, 1983), Ecuaţii albastre
(Eminescu, 1984), premiată de Academia Română,
Etape (Porto-Franco, 1990), Ontologia cristalului (PortoFranco, 1994), Zeii de pământ (Arionda, Galaţi, 2001),
Arhipelag stelar (Axis Libris, Galaţi, 2011), antologia Dimensiunea ascunsă, publicată în colecţia de „Ediţii critice” de la Princeps Edit, Iaşi, 2011, sub îngrijirea
poetului Daniel Corbu.
Pentru o abordare corectă a temei mai sus anunţate,
este necesar să ne referim la matricea lirică integratoare şi originală din care se trage Viorel Dinescu ca artist al cuvântului. El nu este un poet doar al mirării şi
constatării. Nu adoptă dictonul creştin de-a crede fără
cercetare. În faţa Universului, explicabil doar prin rigorile
matematicii şi-ale astronomiei, el n-are timp şi nici gust
de a sta nedumerit. În modul lui de a se manifesta şi-a
însuşit ceva din curiozitatea feminină a Evei şi din predispoziţia către râvnă şi hărnicie bărbătească a lui
Adam, comportamente care au schimbat faţa lumii.
Dumnezeu nu mai este tabu. Ci o închipuire spirituală
prin care trebuie trecut, pentru a vedea ce se întâmplă
dincolo. Iniţierea în cunoaştere devine dictonul călăuzitor pentru poet, chiar de la primele volume publicate.
Nu întâmplător, când Viorel Dinescu îşi face intrarea în
câmpul literar românesc al anilor ‘ 80, critica literară a
vremii îl declară discipol al lui Dante. Formele prozodice
ale tânărului creator păreau tributare Infernului. Vergilius o poartă după sine, pentru iniţiere în lumea damnată a Iadului, pe Beatrice. Ei bine, în periplul său prin
lumea devenirii universale a fiinţei, dar mai ales prin
lumea şi existenţa în disipare a omului contemporan,
poetului gălăţean şi-a făurit şi el o Beatrice, cu chipul
reflectat într-o multitudine de oglinzi. Este tocmai femeia
care se caracterizează nu prin prezenţa materială şi
contopitoare cu bărbatul, ci aceea care adoră şi se lasă
adorată de la distanţă, păstrând perspectiva unei priviri
directe şi adevărate către realitate. Ori de câte ori poetul
nu poate să se dumirească pe cale raţională asupra legilor care guvernează lumea şi Universul, este invocat
chipul iubitei, arătând prin aceasta că procesul cunoaşterii este de natură intelectual-sentimentală, şi problema Rigăi Crypto, care coboară de la Nordul îngheţat
şi mort spre Sudul cald şi însufleţit, din viziunea poetică
a lui Ion Barbu, se reactualizează. Este o orientare firească, dacă avem în vedere că Viorel Dinescu, în măsura în care este poet, este şi profesor de matematică.
aceasta înălţându-se din sfera corporalităţii şi senzualului, trecând prin iubirea iertătoare, creştină, şi aspirând la iubirea iniţială universală, aceea de care
pomeneam la debutul excursului meu, şi care leagă Divinul de facerea lumii sale fenomenale. Aceasta, spune
criticul Th. Codreanu, „dobândeşte semnificaţia înaltă a
Logicii şi a Firii, credinţă gnostică devenită fir străbătător
al întregii opere dinesciene. Convergenţa dintre Logică
şi Fire complică fiinţarea, lirica lui Viorel Dinescu fiind,
96

simultan, trăire şi cunoaştere”. (Theodor Codreanu,
Transecuaţii lirice, postfaţă la vol. Dimensiunea ascunsă, de Viorel Dinescu, ediţie critică, Ed. Princeps
Iaşi, 2011).
Pentru finalitatea intenţiilor estetice concretizate de
importantul critic huşean, eul neliniştit şi spiritul pătrunzător, care definesc fiinţa poetului, pornesc marea aventură, sau Marele Carnaval al Iluziei. Setea de
autodefinire este maximă. Dar mai întâi trebuie clarificate conceptele. Eros şi Anteros sunt cei doi zei, primul
al iubirii şi-al doilea al iubirii reciproce, fraţi şi fii, în acelaşi timp, ai lui Ares (Zeus) şi ai Aphroditei, divinităţi primordiale în mitologia greacă. Prin formularea titlului
Eros – Anteros, poetul insistă pe ideea de echilibru şi
egalitate în actul iubirii şi ne oferă cheia întregului său
discurs liric cu substanţă erotică. Făptura umană, deci
şi aceea a creatorului, este rezultatul „devenirii întru fiinţă”. Acel traseu, de la izvorul izvoarelor până la omulla-zi, îl interesează pe poet. Când, unde şi cum, s-au
întâmplat toate? Drumul iniţierii este dinspre Aici spre
Acolo. Aici însemnând locul unde realitatea diurnă s-a
deformat, datorită faptelor oamenilor. Ea te întâmpină
cu „labirinturi ferecate-n lanţuri grele”, cu „bolgii mute”
şi cu „frigul de moarte” adus de alizee care bat „dintr-o
îndepărtată istorie”. Dar încă o dată modificată de ochiul
stilizat al poetului, care vede lumea degradându-se sub
toate aspectele, semănând cu una de talcioc şi de iarmaroc, o „piaţă” care „se umple de alge ciudate / Sădite
peste noapte de grădinari nebuni / Şi din vagoane-albastre cu minuni / Ies jongleuri cu feţele pictate”. (Femeia neagră). Acolo înseamnă Necunoscutul, miraj al
căutărilor, dar şi patria din care răsare chipul iubitei.
În aceste condiţii, recursul la formele iniţiale devine,
pentru cel aflat în suferinţă morală, acut şi iminent.
Toate se trag din Haoscosmos, inclusiv omul. Cerul,
poarta către Marele Tot, devine o bulboană care înghite
nu doar privirile poetului, ci însăşi viaţa şi dragostea lui.
Asistăm la un plonjon în afundul întunecat al cerului,
asemenea unei „navete spaţiale”, deocamdată făcut
prin intermediul visului: „Alunec pe un cal negru spre un
ţinut de focuri, / Luna a rămas departe, ca o casă părăsită, / Calul meu de umbră aruncă flori pe nări / Albind
în bruma subţire ce se cerne din astre. / Ochiul cerului
mă urmăreşte din fiecare frunză, / (Voi fi bănuit de
plante până la capăt). / Memoria mea răsună peste falezele nopţii / Prin mări despletite sub masca de argint
a cerului…” (Cal în oglindă).
În temerara plimbare de iniţiere prin lume şi printre
stele el şi-o apropie pe iubită, noua Beatrice. „Tu duca,
tu maestro, tu signore / Eşti pentru mine ultima dovadă
/ C-am încercat să regăsesc prin ore / Pe Beatrix cu chipul de zăpadă”. (În absenţa Beatricei). Depistăm, astfel,
încă o înrudire a liricii de dragoste a lui Viorel Dinescu:
aceea cu Eminescu. Numai că, la poetul gălăţean, partenerii îşi schimbă locurile. Cel care invocă dragostea
din cer este băiatul. Fata de împărat vine dinspre Haos,
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aşteptată cu ardoare de iubit. Particule de energie dau
viaţă trupului ei precum astrele în mişcare Universului:
„În trupul tău particule-efemere / Se învârtesc în joc înalt
de iele / Oricât te-ascunzi în cuiburi de tăcere, / Te voi
găsi, prin calcul, printre stele” (Trup cristalin). Drumul
de iniţiere al lui Hyperion către Demiurg aici este străbătut în doi. Însă disparat: Fata venind dinspre izvoarele
fiinţei, din Neant, prin mare, băiatul mergând dinspre
lume spre acele izvoare. Undeva ar trebui să aibă loc
întâlnirea. „Aşteaptă-mă, albă iubită / La alte răspântii
de drumuri / În golful de clipe uitate / Săpa-voi portretu-ţi
în stâncă; / Privirile tale mirate / Ţintite spre marea
adâncă” (Imersiune).
Arareori, în cazul poetului gălăţean, cititorul îi simte
pe cei doi îndrăgostiţi împreună. Sentimentul detună sufletul, dar iubitul este proiectat în aşteptarea fiinţei stelare. De altfel, energia erotică pare să aibă un singur
sens: de la bărbat spre femeie, şi foarte puţin invers, cu
toate că aventura de dragoste în zămislire este supravegheată din marele Olimp şi de zeul Anteros. Încep să
lucreze imaginaţia şi visul. Ea vine de undeva departe,
se desprinde de noaptea hăurilor universale şi ia chipul
„astrului mut cu irizări albastre”. El îi iese în întâmpinare:
„În jurul umerilor tăi rămâne / O mantie de umbră transparentă / Spre care mă îndrept cu îndoială / Ca spre o
apă care creşte-n maluri”. Voit parcă, poetul escamotează clipa întâmpinării reale, sarea şi piperul oricărei
întâlniri de dragoste, trece peste acest moment şi se
scufundă în meditaţie: ce greu îi va fi iubitei de-aici încolo. Prin dragostea în care se va revărsa, se va înstrăina de sine. Acceptând dragostea Lui, Ea va „intra
în marea suferinţă / La carea-a fost, din fire destinată”.
Cu o faţă palidă se întoarce spre fată şi în locul unui
sărut, un gând nerostit în cuvinte îi cuprinde mintea:
„Sunt o unealtă oarbă a întâmplării / ce-ţi sfâşie mantia
singurătăţii / Scoţându-ţi trupul alb din crisalidă” (Galatheea).
Atingerea iubiţilor este pe cale să se înfiripe, însă
înainte de a se ajunge într-un punct culminant, apare
senzaţia că idila se disipează deja. Poziţionarea partenerilor îndrăgostiţi nu se schimbă în celelalte creaţii.
Poema Ca într-un lac de munte pare a fi o replică la
Lacul lui Eminescu. Iubitul stă lângă pădurea, nu de frasini şi stejari, ci într-una „de-ntrebări deşarte”. Ştie că
„trupul de sub un umbrar” al iubitei îl aşteaptă, dar îndemnul de-a se apropia cât mai degrabă de ea slăbeşte, ceea ce face ca eul nesatisfăcut de dragoste şi
cunoaştere să cadă lesne în reverie, amintire şi reflexie.
Şi-n loc ca în spaţiul iubirii cele două trupuri să se completeze şi să trăiască în direct dorul şi dorinţa, El preferă
să gândească doar la ideea de iubire, vorbind de unul
singur şi povestind despre clipa inefabilă ce-i poate uni
pe cei doi tineri: „Să ştii, copila mea, că mă confund /
Cu zâmbetul luminii ce te-ascultă / Izvoarele luminii cad
pe prund, / iar calea lor [spre tine, n.n.] e lungă şi
ocultă”.
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Astfel constatăm că avem de a face cu nişte poeme
în care iubirea este visată şi mai puţin trăită în realitate.
Poetul n-o face la întâmplare, aidoma bărbatului fără
experienţe erotice, ci premeditat, dovedindu-ne în felul
acesta că, pentru el, femeia iubită nu este scop în sine,
doar obiect de adoraţie, dar şi mijloc de cercetare, cognitiv, prin care poate să descopere mai uşor şi mai profund tainele Universului, ale vieţii şi morţii, forţa
sentimentelor, aripa suplă a raţiunii, adică toată acea
cohortă de entităţi mirifice şi misterioase pe care, la început, în lipsă de alte probe, le-a încorseta în centura
strânsă a formulelor şi legilor matematice. Convingerea
că eul liric devine unul satisfăcut în cunoaşterea micro
şi macrocosmosului, prin iubire, este atât de vie, că
poetul are tendinţa să împrumute partenerei sale chipul
unei asimptote, a unei elipse sau, de ce nu, a înseşi
Ideii. „Mi-e greu să te găsesc într-un cuvânt / Ce veşnic
te îmbracă-n altă haină / M-aştepţi poate-ntr-un gol necunoscut / Să-ţi descifrez pecetea ta de taină” (Ideea).
De parcă poetul ar dori să confirme concluzia lui Charles Baudelaire, care, întrebându-se ce e dragostea, îşi
răspunde: „Nevoia de a ieşi din tine însuţi”. Prin urmare,
punând interiorul nostru în relaţie cu lumea în care
trăim.
Plecând de la o asemenea supoziţie, se pot explica
mai multe elemente absolut originale ale unei atare
poezii. Dat fiind traseul său precis, lirismul erotic al lui
Viorel Dinescu suportă polarizarea teluric-cosmic. În teluric rezidă partenerul cu permanenta lui aspiraţie de a
escalada şi a cunoaşte spaţiile siderale, în nebuloasa
cosmică, probabil iubita, ceea ce îi oferă ciudatul aer de
inconsistenţă, de evanescenţă, cum zice chiar autorul.
Imposibilitatea reală şi materială de-a face marea ascensiune în Univers l-a determinat, mai întâi să se prevaleze de legi, de ipoteze şi postulate
ştiinţifico-matematice care, teoretic, ordonează Neantul.
Apoi, să folosească armele poeziei şi să stilizeze realitatea, până acolo încât aceasta să semene cu lumea
de dincolo de cer.. În declaraţii şi intenţii se consumă
totul, dar cu mult mai apăsat decât atunci când iubiţii ar
ajunge la îmbrăţişările fizice concrete: „Sunt transparent
şi simt cum trec prin mine / Şi-n alte mici fragmente se
desfac / Particule în roiuri de albine / Izbindu-se în geamul tău opac / Şi în ecranul nopţii minerale / În alte ipostaze-am să mă cern / Atras de umbra gândurilor tale /
Ca un pion în joc de şah etern” (Şah etern). Într-un astfel de raport sufletesc, invocaţia defineşte cu precizie
starea sufletească pulverizată de iubire, a bărbatului:
„În minunatele mele aventuri nocturne / Unde până la
urmă îmi voi pierde şi viaţa, / Retrage-te la timp printre
gesturile tale inofensive / Văduvă a unui Erou ce nu se
va mai întoarce din vise” (Am să-ţi restitui timpul).
Iubita, de natură cosmică şi acvatică, este o ciudată
îmbinare de apă, aer şi suflet, coborâtoare, ca şi stelele,
din Univers. Începuturile fiinţei ei datează încă de pe
vremea când Creatorul divin nu despărţise apele de
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uscat. Devenirea întru viaţa terestră ar fi un compromis,
de aceea iubitul preferă să se întâlnească cu ea pe plaiul spiritualizat al cuvintelor şi visului: „În cronica dragostei sfinte / Rămâne o pagină goală, / Eterne şi dragi
simţăminte / S-au şters dintr-un semn de-ndoială, /
Nota-vom în vechi manuscrise / Doar marile noastre
confuzii, / Voi păsări, cuvinte, aluzii / Rămâneţi în crângul de vise” (Voi păsări, cuvinte, aluzii!...). O astfel de
dragoste „evanescentă” este spaţială, consumându-se
undeva între pământ şi cer, dar nu este şi pe deplin temporală. Echilibrul nuanţelor vremii s-a estompat. Dragostea se consumă într-un prezent extrem de redus, în
puţin viitor şi-n mai mult trecut, fiindcă iubita este văzută
ca produs finit, devenit, în vreme ce iubitul urmează să
ia forma definitivă în urma încheierii parcursului iniţierii.
„Era un timp învins de ploi secrete / Tulpini de umbre
se-mpleteau în mine / Cu gesturi amicale şi feline / Ai
invadat potecile secrete. / Era un timp împresurat de
ploi / Când ţi s-a scuturat în mâini o floare / Şi-n râsul
tău cu tresăriri amare / Eu am plecat împresurat de ploi”
(O umbră pe-un perete).
Plasarea iubitei într-un spaţiu al trecutului şi al viitorului mai are şi o funcţie moral-psihologică. Dragostea,
raportată la aceste timpuri, dacă nu reală, măcar rămâne posibilă; „Când ai să vii pe-un fir de-argint al lunii
/ Mă voi găsi la cumpăna fântânii” (La cumpăna fântânii). Prezentul este riscant. El presupune atingerea corporală, îmbrăţişarea, sărutul, elemente care lipsesc cu
desăvârşire în lirica de dragoste a lui Viorel Dinescu,
ceea ce întăreşte impresia de irealitate, de slabă materialitate, de evanescenţă a actului iubirii.
Faptul că de pe traseul desfăşurării unui asemenea
gen de iubire celestă lipseşte momentul „Vreau să te
pipăi şi să urlu: Este!” îl face pe partener să devină combustie a îndoielii: „Exişti între cuvinte suspendată, / Intenţie ce nu s-a formulat, / Precum un vers pe care
niciodată / Nu ţi l-am scris sau nu l-am terminat / Dar a
rămas un gând care mă roade: / Poate c-am fost născuţi să fim străini / Sub ceru-acesta peste care cade /
O albă miază-noapte grea de crini” (Între cuvinte suspendată). Involuţia relaţiei pare evidentă, căci iubitul şi
iubita, fiinţe deopotrivă telurice şi cosmice, se mişcă
unul către altul din direcţii contrare şi parcă trec pe de
lături, fără să se vadă, la locul potenţial de întâlnire sălăşluind eroarea. Singura certitudine rămâne dorul şi
dorinţa întipărite în monada dragostei. Un demon al
amânării şi al ireversibilităţii se instalează între intenţii,
gesturi şi chemări. Astfel încât băiatul să poată rosti:
„Am să-ţi restitui Timpul şi toate celelalte obiecte” (Am
să-ţi restitui timpul). Parcă ar fi un final de Luceafărul,
unde se condamnă oamenii muritori „trăind în cercul”
lor „strâmt”. Planul de vis în care se consumă întreg demersul erotic dinescian n-ar permite aşa ceva, deoarece reveria, jocul secund al cuvintelor reprezintă cheia
de boltă a întregii poezii a lui Viorel Dinescu. Proiectul
său liric trebuie mânat până în furcile caudine ale înţe98

lesului şi neînţelesului, ale realului şi imaginarului, aşa
încât partenerul rămâne să creadă, şi pare să fie mulţumit, şi într-o dragoste neconturată precis în spaţiu şi
timp: ,,Unică şi irepetabilă amprentă / În inima materiei
amară / Există parcă-un compromis al ploii / O trecere
spre alte stări deschisă,/ Ci tu rămâi, o umbră imprecisă
/ La geamul dinspre noapte al odăii. / Absentă din spectacolul de gală, / Rămâi doar în ecrane, virtuală” (Eros
virtual).
Pare să se fi încheiat, astfel, sarcina iniţiatică a noii
Beatrice, ea împrumutând destinul „zeiţei de sare” din
frumosul poem cuprins în volumul Zeii de pământ, care,
iscându-se din mare, împodobeşte pământul cu frumuseţea ei, o vreme, dar, constatând inutilitatea existenţei
printre muritori, deşi sleită de puteri, se târăşte spre
marea de unde a venit: „Ştia că este ultimul ei drum, /
Că întâlnirea cu apele originale o va ucide. / Dar, îmbătată de mirosul de altădată al Oceanului, / Înainta ca în
vis spre o supremă iniţiere. /…Zeiţa de sare se dizolvă
lent. / Fiinţa ei se contopi cu nemărginirea fluidă, / Regăsindu-şi identitatea pierdută” (Zeiţa de sare).
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TEATRUL ȘI ARTELE VIZUALE –
CONFLUENŢE ȘI DIVERGENŢE
(I)
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I. Sunt societăţi şi popoare care i-au acordat teatrului
un loc central în desfăşurarea vieţii şi afirmarea conştiinţei lor, precum grecii. Aceasta, în pofida altor forme
ale conştiinţei, chiar mai stringente, precum religia. Sunt
momente în viaţa unor popoare când teatrul sintetizează celelalte arte, precum epoca elisabetană, pentru
englezi, generând monumente ale naturii, precum Shakespeare. De la început, această artă a reprezentării,
pe lângă funcţiunea sa dramatică, a avut caracter public. În orice proces de reprezentare sunt implicaţi trei
factori: obiectul sau ceea ce se reprezintă, subiectul sau
acţiunea de reprezentare şi publicul căruia i se reprezintă. Prin acest factor din urmă, rezultă că orice artă a
reprezentării presupune determinanta de văzut, fireşte,
cu specificităţi proprii. Spre deosebire de celelalte arte
ale reprezentării, arhitectura, sculptura, pictura, în cadrul teatrului determinanta de văzut are dimensiune de
spectacol. Mai mult, trăgându-şi rădăcinile din magie
şi ritual, teatrul vine cu „forma vie”, adică cu cuvântul
şi omul. Este singura artă în care această „formă vie”
este prezentă şi, în acelaşi timp, sublimată, ca „vie”. De
aceea la acel caracter de văzut mai trebuie adăugat şi
omul care se reprezintă cu sufletul şi corpul, prin gest
şi cuvânt, prin formă şi mişcare, prin arta dansului, a coregrafiei ce ţine de relaţiile dintre corp şi mişcare.
Toate cele trei arte de mai sus, ale reprezentării, arhitectura, sculptura şi pictura sunt spaţiale şi statice;
teatrul, chiar dacă împărtăşeşte acelaşi caracter de
văzut, este o artă temporală şi în mişcare. Mai bine
zis, spaţial-temporală. Spaţiul său se află sub zodia lui
Cronos, se ordonează temporal. Căci trebuie adăugat
că prin cuvânt şi derivatul acestuia ca sunet, prin artele
SAECULUM 3-4/2018

cuvântului şi muzică, teatrul este prin excelenţă temporal. Genetic şi prin manifestarea sa, teatrul preia din
toate artele, uneori artele s-au desprins din el, caractere şi funcţii ale acestora şi sub cupola sa le sintetizează până la indistincţie şi manifestare sincretică.
Nu puţine sunt esteticele care, încercând sistematizări şi ierarhizări ale artelor, să nu-l fi situat în vârful piramidei. Situat sau nesituat astfel, teatrul a trecut prin
acelaşi proces de autonomizare al artelor, pierzând şi
câştigând în continua metamorfozare. Numai că ceea
ce se pierde se regăseşte şi se recuperează într-un alt
fel; delimitările şi limitările se trasează tocmai pentru a
se sfărâma, depăşi şi institui altele.
În primul rând, ce se petrece în procesul genetic, de
preluare sintetică şi sincretică a unor elemente şi funcţii
din celelalte arte? Şi în al doilea rând, ce se petrece cu
această artă şi cu aceste elemente în procesul de confluenţă şi convergenţă cu celelalte arte, îndeosebi cu
cele vizuale, cu care se înrudeşte prin acel caracter de
văzut?
Pentru a aduce câteva sugestii sau note referitoare
la aceste întrebări, se cuvine amintirea unor date în cronologia acestei arte, mai bine zis, a conştiinţei sale teoretice. Se ştie că la început, în antichitate, referinţele
asupra teatrului au privit, îndeosebi, drama şi nu spectacolul. Atât Platon, dar mai ales Aristotel cu a sa Poetică (334-330 î.e.n.), având ca demonstraţie pe corifeii
teatrului grec (Eschil, Sofocle, Euripide şi Aristofan),
s-au referit la teatru ca text, la artă ca mimesis, imitaţie
a unei realităţi fundamentale, Stagiritul disociind între
istorie şi poezie, între genurile acesteia din urmă, cu
precădere asupra structurii tragediei. Şi chiar a recep99

tării, prin celebra teorie a catharsis-ului. Mai târziu, la
Roma, şi Horaţiu rămâne, cu a sa Epistolă către Pisoni (Arta poetică) (15 î.e.n.), în sfera definirii dramei,
a disocierii de celelalte forme literare. O conştiinţă teoretică asupra spectacolului se lasă aşteptată, dovadă
fiind lipsa textelor despre specificul reprezentaţiei dramatice. Elemente despre această specificitate se pot
găsi în documente străine teatrului, care privesc istoria
şi modul de viaţă şi de manifestare al oamenilor acestei
epoci. Arheologia, îndeosebi, şi istoria vin cu date ale
arhitecturii de ordonare a spaţiului scenic, a înţelegerii
desfăşurării actului teatral în arenele greceşti, precum
cea de la Epidaur. Prin unele referinţe ale textului dramatic avem şi date despre spectatori, despre locul şi
aşezarea acestora în arenă. Tot pornind de la textul dramatic, putem extrage date plastice despre costum şi
mască, despre iluminatul cu torţe şi cel natural. Hegel
observă că scopul reprezentaţiei teatrale era inteligibilitatea vizuală şi auditivă. Faptul că spectacolul se desfăşura în amfiteatre, deci în aer liber şi de mare
capacitate, justifică masca, impersonală şi totuşi cu expresia ei fixă pentru caracterul personajului, costumul
cu piepţi şi umeri adăugaţi, coturnii şi ţinuta statuară.
Această ultimă notă, păstrată chiar şi în reprezentaţiile
de fineţe psihologică ale teatrului lui Racine, este urmarea influenţei sculpturii – arta ordonării volumelor în spaţiu – , atât de explozivă şi fascinantă în această lume a
antichităţii. Se constată o simbolistică a culorii costumelor, a perdelei de fundal şi chiar a puţinelor obiect de
decor. Acestea erau determinate în funcţie şi de felul reprezentaţiei dramatice: tragedie, comedie, ditiramb sau
dramă satirică. Treptat, mai ales, reprezentaţiile de la
Roma, se vor orienta şi spre problemele de meşteşug,
ale tehnicii realizării spectacolului; drama se retrage şi
lasă locul maşinăriilor scenice şi a multor elemente exterioare.
Mai târziu, găsim, totuşi, la Aelius Donatus (sec. 4
e.n.), în fragmentul Despre comedie şi tragedie, date
ale plasticii, ale culorii semnificative în realizarea costumului şi a ornamentării scenice: „În comedii, oamenii
bătrâni purtau costume albe pentru că erau consideraţi
drept categoria cea mai vârstnică. Oamenii tineri purtau
îmbrăcăminte de diferite culori. Sclavii în comedie purtau şaluri groase, fie ca semn al sărăciei lor trecute, fie
ca să poată alerga câte mai repede. Paraziţii purtau pallas-uri înfăşurate. Cei fericiţi purtau veşminte albe; nefericiţii – veşminte murdare; bogaţii purtau purpură
regală; săracii – purpură roşcată; soldaţii purtau o hlamidă purpurie; o fată purta un veşmânt străin; un procuror – o robă în mai multe culori; galbenul – pentru a
marca lăcomia – era purtat de curtezane.” Referitor la
decor: „Draperii ţesute erau răspândite pe scenă ca ornament; ele erau vopsite în mai multe culori şi erau folosite la Roma, după obiceiul regatului attalian; într-o
perioadă mai târzie în locul acestora s-au folosit perde100

lele lipariene. Exista de asemenea o perdea folosită
pentru farse; era pusă în faţa publicului în timpul schimbării decorurilor spectacolului.” (European Theories of
Drama, 1959, trad. L.C, apud, Mihaela Tonitza-Iordache, George Banu, Arta teatrului, Ed. Enciclopedica
Română, Buc., 1975, p. 94).
Mult mai târziu, teatrul, deşi combătut de biserică,
îşi mută locul fie în biserică, fie în afară, în apropierea
acesteia. Amvonul poate fi scenă pentru tragedia mântuitorului. S-a păstrat un text, cel mai vechi al acestui
teatru medieval, o messă de Paşti, Quem quaeritis,
datând din jurul anului 933. Prin reprezentarea de scrieri
hagiografice, biserica urmăreşte să realizeze participarea vie a oamenilor la întâmplări din viaţa sfinţilor, să-i
antreneze pe credincioşi la ceremonie. Teatrul acesta
liturgic se desfăşoară mai întâi în catedrală, spaţiul său
scenic fiind arhitectura şi reprezentările plastice, sculpturale şi picturale (chiar vitraliile cu lumina lor filtrată),
iar actorii, reprezentanţii bisericii. Este de presupus că
veşmintele şi plastica lor respecta canonul pictural al bisericii, fireşte, în funcţie de locul unde se desfăşura în
Europa. Treptat, reprezentaţia va ieşi din interiorul lăcaşului sacru, în piaţa din faţa sa, se va folosi de arhitectura exteriorului acestuia şi va avansa schimbând
actorii şi accesoriile din liturgic şi sobru în profan şi
comic, până la contrazicerea punctului iniţial de geneză.
Începând din secolul al XIV-lea, teatrul iese de sub controlul bisericii şi trece sub cel al laicilor. Rolurile sunt interpretate de amatori, scena devine piaţa publică: fie
goală, fie umplută cu diferite obiecte. Despre complicarea treptată a podoabelor şi maşinăriilor de teatru, chiar
despre desfăşurarea acţiunii pe scene simultane, s-au
păstrat puţine date iconografice sau indicaţii date pe
text de autor actorilor. O conştiinţă teoretică asupra
spectacolului încă se lasă aşteptată.
Teatrul laicizat, ajuns în stradă, înfloreşte puternic în
Anglia, pregătind apariţia lui Marlowe şi Shakespeare,
propriu-zis, teatrul Renaşterii engleze. Arhitectura generează ceea ce s-a numit „scena elisabetană”, scena
cu „pinten”; sculptura influenţează obiectul scenic convenţional şi cu funcţie simbolică; istoria, costumul; iar
gestul pentru prima oară îşi obţine un alfabet propriu.
(În anii ’80, în foaierul Teatrului Naţional „I.L. Caragiale”
din Bucureşti s-a prezentat o expoziţie britanică cu o
serie de imagini (peste 40) ale gesturilor şi atitudinilor
actorilor cu sensul şi semnificaţia lor, din perioada lui
Shakespeare.) Dincolo de acestea, trebuie să amintim
preţioasele indicaţii pentru actorii de la Teatrul „Globe”
date de William Shakespeare în actul III, scena 2 din
Hamlet, pe care ne permitem să le numim Primul mic
organon pentru actor. Cităm o primă parte din aceste
sfaturi, fiindcă în ele se găsesc referinţe la gesturi (ordonare de forme în spaţiul scenic) şi la perucă, element
vizual. „Hamlet: Te rog spune triada răspicat şi curgător
aşa cum am rostit-o eu; dacă însă te apuci să răcneşti,
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cum fac mulţi actori de-ai voştri, pun mai bine pe crainicul târgului să-mi strige stihurile. Nici să nu dai din mâini
prea tare, aşa de pildă ca şi cum ai tăia aerul cu fierăstrăul. Fii cât mai potolit. Chiar în mijlocul noianului, al
furtunii – ca să zic aşa – în vârtejul pasiunii, trebuie să
cauţi să păstrezi o măsură care s-o mai astâmpere
puţin. Oh! Mă doare în suflet când aud vreun vlăjgan cu
căpăţâna vârâtă într-o perucă, sfâşiind o pasiune în bucăţi, făcând-o zdrenţe, şi spărgând urechile spectatorilor
de la parter, care, de cele mai multe ori, nu sunt în stare
să preţuiască altceva decât pantomime de neînţeles şi
gălăgia. Pe unul ca acesta, ce se crede mai grozav
decât Termagant şi mai Irod decât Irod-Împărat, aş
pune să-l bată cu biciul. Te rog fereşte-te de astfel de
lucruri.”
Secolul de aur al dramaturgiei spaniole, prin reprezentanţii săi, Lope de Vega, Tirso de Molina sau Calderon de la Barca, aduce o libertate în structura dramei şi
cel puţin o contribuţie coregrafică la arta reprezentării
dramatice. Lope de Vega în Arta nouă de a scrie comedii în această vreme (1609) solicită introducerea de
„intermedii de dans între acte” pentru a da plasticitate
şi varietate spectacolului.
Barocul, prin manierismul şi fantezia sa, prin miniaturism şi preţiozitate, pare să aducă în scenă dezinvoltura formelor plastice. Se constată o arhitectonică
proprie în scenă, o bogată ornamentaţie plastică, toate
acestea pentru a da chip uimirii artistice. Cel mai avizat
critic al evului mediu, al goticului şi cu deschideri spre
baroc, Jurgis Baltrušaitis, prin scrierile Metamorfozele
goticului, Anamorfoze, sau Oglinda, evidenţiază conjuncţia dintre magie şi mitologie, pe de o parte, şi operaţiile ştiinţifice, pe de altă parte. Execută vaste cercetări
de tratate oculte şi pseudoştiinţifice, inventare ale rarităţilor şi curiozităţilor optice ale cutiilor cu oglinzi, şi descrie uneori şi acel insolit teatru catoptric, al oglinzilor.
În volumul Oglinda, Baltrušaitis urmăreşte şi trecerea
de la dulapul cu mai multe faţete la princiarul palat cu
pereţi şi plafoane cu oglinzi, schimbările figurinelor şi
manechinelor cu oameni deveniţi actori ai unui spectacol, cum în secolul al XVII cutia catoptrică se dimensionează la scară arhitecturală şi cabinetul Caterinei de
Medici devine un theatrum polydictium şi cum, apoi, în
întreaga Europă, încăperile oficiale se împrejmuiesc cu
propriile spectre, ca mai târziu, de la marile teatre la cafenele, să se ornamenteze cu oglinzi. „Ajungem de asemenea – notează autorul – şi la ora spectacolelor. Pus
la punct pe jucării şi laboratoare, teatrul catoptric înfloreşte în diverse direcţii, se integrează arhitecturii, se suprapune universului întreg.” (Oglinda, Ed. Meridiane,
Buc., 1981, p. 306).
Clasicismul se restrânge la dezbaterea unor reguli
aristotelice îngust înţelese asupra dramei, exceptând în
cea mai mare parte rosturile spectacolului.
În Italia se dezvoltă commedia dell’arte, este beSAECULUM 3-4/2018
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nefică acea polemică dintre Goldoni şi Carlo Gozzi, se
recuperează elemente după elemente vizuale din teatrul popular, se realizează o costumaţie specifică tipurilor de personaje, înfloreşte la maxim ara reprezentării
în piaţa publică, în ceea ce azi am numi spaţii neconvenţionale. Influenţa neconvenţionalului va da, în cele
din urmă, supleţe convenţionalului teatral. Începe să
apară o presă a spectacolului de teatru, actori, îndeosebi din Anglia, să circule în ţările din occident. Mari actori, precum Garrick şi Mrs. Siddons, reformează stilul
tradiţional, îl deschide spre familiar şi diferenţiere, spre
pantomimă, se operează reforme privind costumul.
Odată cu Paradoxul despre actor, Salonul din 1767,
al lui Denis Diderot putem spune că se pune piatra de
temelie a teoriei teatrului, a spectacolului. În 1789,
Talma modernizează şi el costumul, după desenele pictorului David. Au loc mari serbări populare la care spectatorii participă, intră în joc entuziaşti, invadează scena.
(Din acest timp datează balustrada pentru prosceniu.)
Decorurile şi costumele trebuie să-i separe pe actori de
spectatori. (De la 1810 apar pe afişe şi numele actorilor
interpreţi ai spectacolelor.) Se inventează scena turnantă necesară decorului succesiv şi continuităţii acţiunii scenice. (Apare drama muzicală, prin Gluck, şi cea
coregrafică prin Noverre – creatorul baletului modern
autonom.)
Am mai putea surprinde cum şi acea „culoare locală”
solicitată de romantici facilitează artelor vizuale accesul
mai decis în spaţiul spectacolului de teatru. Chiar scriitorii adaugă textului indicaţii de decor, costume. Marii
pictori romantici sunt solicitaţi să deseneze costumele,
să picteze, uneori, decorurile. Se fac cercetări asupra
epocii privind arhitectura, modul de viaţă cu detaliile
semnificative. Romanticii par naturalişti. Se construiesc
teatre după criteriile epocii, avându-se în vedere atât
spaţiul de joc al actorilor, cât şi al spectatorului, cu fastuoasele loji şi foaiere, cu iluminarea ce începea să câştige în importanţă. Preocuparea pentru locul de joc şi
condiţiile de desfăşurare apare în scrierile coregrafului
Deshayes. El apreciază de la luminatul cu lumânări la
lampa cu gaz. „Această lumină este perfectă pentru
efectul scenic. Datorită lămpii cu gaz se poate realiza o
gradare cu adevărat magică a clarităţii şi nimeni nu va
mai fi obligat să recurgă la neverosimilităţi izbitoare
atunci când acţiunea cere să se treacă de la zi la
noapte.” Realismul lui Antoine va găsi un precursor în
spectacolul romantic.
Revenind la clasicism, ieşirea din abstracta sa încorsetare a unităţilor aşa-zise aristotelice, sau la depăşirea romantismului fastuos, prin deschiderea maximă
spre dramaturgia lui Shakespeare, o va face Germania
prin al său „Sturm und Drang”, reprezentat, în ceea ce
ne priveşte, prin G.E. Lessing (teoretician şi critic dramatic, Dramaturgia de la Hamburg, 1767-1769),
J.W. Goethe (prin eseul Poezia epică şi dramatică,
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1797, Reguli pentru actori, 1803, sau scrierea Poezie
şi adevăr, 1811-1831) şi Fr. Schiller (Scena considerată ca instituţie morală, 1785, Scrisori despre educaţia estetică a omenirii, 1794). Reflecţiile lor vin din
interior, primul fiind dramaturg al Teatrului Naţional din
Hamburg; ceilalţi doi, scriitori şi directori ai teatrului din
Weimar. În calitatea ultimă, sunt demne de interes pentru orice practician al teatrului, Scrisorile dintre aceştia,
Goethe şi Schiller, care pornesc de la analiza spectacolului până la cea a publicului, cu felul încasărilor şi alternanţelor repertoriale, şi, în ceea ce-l priveşte pe
Goethe, chiar proiectarea arhitecturală specifică a noului teatru din Weimar, după ce fusese distrus în urma
unui incendiu. Iată ce-i scrie Goethe din Frankfurt am
Main la 9 august 1797 lui Schiller despre am zice Paradoxul decorului, calchiind pe Diderot cu al său Paradox al actorului: „Ieri am văzut o reprezentaţie foarte
bună cu opera Palmira. Decorurile perfecte sunt executate de Fuentes din Milano, care se află la Frankfurt
pentru un timp. Marea dificultate a arhitecturii decorurilor constă în faptul că principiile de bază ale arhitecturii trebuie respectate, în timp ce specificul
teatrului cere să te abaţi de la ele. Arhitectura este
simbolul măreţiei şi al statorniciei, ea neputând cocheta
cu graţia fără a-şi pierde din atributele esenţiale. În teatru însă, graţia este cerinţa primordială iar decorurile
uşoare şi cochete trebuie să întruchipeze în acelaşi timp
măreţie şi splendoare. Decoratorul trebuie să facă un
pas mai departe decât peisagistul, care modifică şi el
arhitectura după cerinţele subiectului. Decorurile pentru
Palmira constituie un exemplu de modul în care s-ar
putea abstractiza teoria picturii decorului. În două acte
sunt 6 tablouri care se succed fără a se repeta vreunul,
ele fiind găsite cu o foarte inteligentă percepere a variaţiei şi cu multă fineţe. Se observă imediat că decoratorul stăpâneşte mijloacele folosite în arhitectură
deoarece chiar şi când construieşte aşa cum nu ar trebui, lasă impresia posibilului. Toate decorurile sale au
la bază noţiunea a ceea ce se cere de fapt. Ornamentaţia e bogată, dar de bun gust şi armonios aranjată. Se
recunoaşte cu uşurinţă şcoala de stucatură din Milano,
pe care am cunoscut-o din gravurile lui Albertolli, cunoscutul gravor. Proporţiile tind spre supleţe. Figurile,
statuile, basoreliefurile şi personajele pictate redau
această impresie de supleţe prin liniile alungite şi mişcările uşor exagerate. Această tratare nu reprezintă o
manieră, ci necesitatea dictată de bunul gust. Coloritul
este excepţional şi stilul de o puritate degajată şi fermă.
În această lucrare se întâlnesc toate artificiile posibile
pentru redarea perspectivei şi tot farmecul volumelor
bine direcţionate în spaţiu. Panourile decorurilor apar
vizibil separate, dar nu tăiate. Totul ilustrează o şcoală
de înaltă măiestrie, rod al unei munci şi tradiţii de generaţii. Cred că am văzut arta decorului pe treapta cea
mai înaltă.” (Schiller-Goethe, Corespondenţă, Ed. Uni102

vers, Buc., 1976, pp. 135-136, s. n.).
Credem că acest paradox al decorului sesizat şi
expus de Goethe, care constă între „principiile de bază
ale arhitecturii care trebuie respectate” şi „specificul teatrului (care) cere să te abaţi de la ele”, pe care el l-a
numit „marea dificultate a arhitecturii decorurilor”, este
valabil pentru toate artele vizuale care participă la împlinirea actului teatral, care se integrează în spectacol,
sau vin doar în atingere cu teatrul, şi că în rezolvarea
sa consistă arta realizatorilor, cum s-au numit mai târziu, a scenografului şi a regizorului.
Nu vom trece prin reflecţiile estetice şi sistematice
ale marilor gânditori, Kant (Critica puterii de judecare,
1790) şi Hegel (Prelegeri de estetică, expuse studenţilor de şase ori, începând din 1817 şi până în 1829),
întrucât, primul se referă la frumos şi sublim în procesul lor de receptare/judecare; iar al doilea, construind
o estetică a conţinutului, se apleacă mai mult asupra
dramei, chiar dacă o desface în trei: „Drama ca operă
de artă poetică”, „Executarea exterioară a operei dramatice” şi „Speciile poeziei dramatice”, ceea ce ne interesează găsindu-se, oarecum, analizat în termenul
„mijlocitor”; dar şi aici, accentul cade pe interpret, pe
actor, fiindcă se ştie, după Hegel, că tocmai prin
aceasta, teatrul se deosebeşte ca materialitate de toate
celelalte arte şi se situează deasupra, ca un corolar al
lor. Mai mult, aceasta ar presupune un efort imens de
sistematizare a materialului şi judecăţilor, al felului în
care Hegel stabileşte sistemul artelor, al conjuncţiilor,
interferenţelor şi confluenţelor dintre ele, ca apoi să le
reproiectăm asupra constituirii dramei şi spectacolului.
Excursul nostru vizează doar o succintă descriere istorică şi apoi structurală a acestor confluenţe şi, încă,
doar din perspectiva artelor vizuale. De aceea ne rămân
în lături şi contribuţia lui Fr. Nietzsche cu Naşterea tragediei din spiritul muzicii (1872) ca sinteză a spiritului
apollinic al formei şi a entuziasmului dionysiac, şi conceperea operei de artă totală din viziunea lui Wagner
(Opera şi drama, 1850). Nici chiar în opul special al lui
E. Th. Rötscher, Arta reprezentării dramatice (1864),
tradusă de tânărul Eminescu la îndemnul şi spre uzanţa
trupei lui M. Pascady, nu se prezintă, dincolo de arta actorului, adică de Partea specială, decât o sumară caracterizare a aspectului sintetic al reprezentării, ceea ce
autorul numeşte Totalitatea artistică a reprezentării
dramatice. Aici găsim următoare referinţă la „simţul
plastic” al realizatorilor: „Tehnica sceneriei pune, cum
am zice, opul în cadru şi-i dă fiecărei scene (mărginirea)
îngrădirea ei sensibilă. Ea orânduieşte toate grupele
născute din situaţiuni, naşterea şi schimbarea acestor
grupe, şi-i înseamnă fiecărui membru locul său în întregul tabloului. Această activitate e nutrită de simţul plastic şi pitoresc şi din cunoştinţa celor ce se poate
reprezenta şi poate face efect pe scenă.” (M. Eminescu,
Opere XIV, Ed. Academiei, Buc., 1983, p. 365).
PRO

eseu
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EUGEN SIMION
„SPECTACOLUL CONTINUĂ, CU GRAŢIA LUI DUMNEZEU”

„Un critic literar trebuie să aibă în fiinţa lui un Petru
care nu se leapădă niciodată de literatură (iar când se
leapădă, o face în momente de criză existenţială şi morală; şi, de regulă, se leapădă pentru ca, apoi, să regăsească plin de fervoare şi credinţă literatura!) şi un
Toma care, îndoindu-se metodic, caută adevărul şi
până la urmă îl găseşte...”

PRO

„Oricine a trăit mult timp în preajma cărţilor cunoaşte
o boală care apare fulgerător şi nu ţine, din fericire,
mult: greaţa de literatură. Ea se manifestă mai întâi
printr-o neîncredere progresivă în puterea literaturii de
a schimba ceva în lume. La ce bun? Un scepticism fundamental acaparează, în cele din urmă fiinţa celui care
face literatură sau trăieşte în interiorul literaturii. Bibliopolisul îi pare, atunci, un pustiu dezolant, un loc de ispăşire. Vederea unei cărţi îi produce, pur şi simplu,
ameţeli. Ameţeli şi greaţă. O stare jalnică îl cuprinde pe
cel care se scoală de dimineaţă cu gândul că menirea
lui pe lume este să scrie. Însă forţele spiritului nu-l mai
ajută. Scriitorul promite, în acest moment dramatic, să
încheie definitiv socotelile cu literatura. Şi le încheie
pentru o vreme, căci uşor, uşor, cărţile încep să vină din
nou spre el. Azi o pagină, mâine alta, până ce ne trezim,
iarăşi, în lumea cărţilor, în Bibliopolis. De unde se poate
trage morala că de greaţa de literatură ne vindecă tot
SAECULUM 3-4/2018

literatura, numai literatura”.

„Ambiţia mea a fost (şi este încă) de a construi o literatură, de a fi, întâi, arhitectul unei generaţii şi, apoi,
comentatorul inspirat al unei literaturi. Am şi ambiţii mai
mari. Am visat de tânăr să fiu citit, nu numai pentru adevărul textelor mele, dar şi pentru frumuseţea lor. Ca o
proză superioară de idei. Nu ştiu dacă am reuşit sau
dacă voi reuşi. Sigur este că nu mi-am pierdut speranţa... Spectacolul continuă, cu graţia lui Dumnezeu...”
„Prin firea şi voinţa mea, sunt un spirit care se plasează în ariergarda avangardei. Nu mi-am propus să
arunc în aer stilurile existente şi să provoc morala publică. Am mare respect pentru valorile constituite şi cred
că nu trebuie să distrugem periodic lumea pentru a o
reconstrui. Accept avangarda pentru că ea pune în discuţie inerţiile artei şi obligă spiritul critic să se radicalizeze din când în când. Nu-i iubesc pe nihilişti, nu mă
însoţesc cu demolatorii de profesie, nu cred în terapiile
de şoc în domeniul artei. Cred în acţiunea spiritului critic
şi (…) cred că adevărul există şi este accesibil în domeniul literaturii. Ca să-l văd mai bine, mă plasez unde
am spus: în ariergarda fenomenului de avangardă…

(„În ariergarda avangardei”)
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ACADEMICIANUL EUGEN SIMION,
LA CEASUL ÎMPLINIRILOR SUPREME
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tate, răsplățile spirituale pentru acribia demonstrată,
pentru ascuțimea observațiilor interpretative, pentru restituiri, pentru învățătura și educația date altora. Cea mai
înaltă recunoaștere a fost, fără îndoială, alegerea sa în
Academia Română, cel mai înalt for de consacrare intelectuală din România, adică în acea instanță a elitelor,
aflată de peste un secol și jumătate în serviciul națiunii
noastre. Prezența sa în Academie s-a făcut remarcată
în asemenea măsură, încât confrații Domniei Sale l-au
ales, pentru două mandate consecutive, președinte al
instituției. A îndeplinit înalta funcție din 1998 până în
2006. Din 2006 este și director general al Institutului de
Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” al Academiei Române. Ca președinte al Fundației Naționale
pentru Literatură și Artă (FNSA), creată în ianuarie
1998, Domnia Sa a inițiat cea mai amplă serie de editare a clasicilor literaturii române, anume colecția
„Opere fundamentale” – un fel de „Pléiade” românească
– ajungând să numere astăzi mai mult de 200 de volume. Colecția de la Gallimard, inițiată în 1931, conținea
până la începutul anului 2017 aproape 800 de volume
ale circa 250 de autori francezi și internaționali. Cu alte
cuvinte, cultura franceză – dătătoare de ton în cultura
mondială secole la rând – a reușit să scoată în 85-86 de
ani 800 de ediții model pentru zestrea literară franceză
și a umanității. Cultura română, vitregită de atâtea zodii
nefaste și situată la marginile Europei civilizate și orgolioase, undeva între Occidentul latin, catolic și protestant și Orientul bizantin, ortodox și (în mare parte) slav,
a dat în cei 18 ani de existență ai menționatei colecții
de tip „Pléiade” peste 210 volume. Cu alte cuvinte, ritmul impus de academicianul Eugen Simion aparițiilor
noastre românești este mai bun decât cel al francezilor,
fapt menit să infirme încetineala noastră ancestrală, devenită proverbială sau prejudecata în funcție de care se
spune că începem multe și nu le sfârșim. Păstrând
proporțiile de vizibilitate internațională și de valoare între
literaturile franceză și română, suntem în măsură să
notăm că suntem între puținele culturi din lume care disPRO

Rostirea numelui lui Eugen Simion ne face imediat
să ne gândim nu numai la o personalitate culturală de
prim rang, ci la o adevărată instituție. De fapt, Eugen
Simon reunește în sine mai multe instituții. Mai întâi este
vorba despre cercetătorul asiduu care, de decenii, s-a
aplecat asupra zestrei noastre literare, arătând țării și
lumii valoarea creației românești, reliefând pentru publicul instruit fațete necunoscute ale romanului, nuvelei,
schiței, eseului literar, dramaturgiei, poeziei din spațiul
nostru spiritual. A fost și este o muncă de erudit, menită
să tălmăcească lumea ideală recreată de scriitori, o
lume în care ne refugiem toți, de care avem atâta nevoie și care ne poate face să privim viața cu încredere.
Este aproape imposibil să ni-i reprezentăm pe Mihai
Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ion Creangă, Eugen Lovinescu, Petru Dumitriu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu,
Emil Cioran, Lucian Blaga, Tudor Vianu, George Călinescu, Nichita Stănescu și pe atâția alții fără inspiratele
referințe critice ale lui Eugen Simion. În altă ipostază,
cel evocat aici este și profesorul care a format generații
întregi de alți profesori, de critici, istorici și teoreticieni
literari, de scriitori, de iubitori ai textului literar și, implicit,
de oameni de cultură. Profesorul este cel chemat să explice emulilor lumea în termeni clari, preciși, conciși și
exacți, care să ajungă pe calea cea mai scurtă la receptori. Eugen Simion a făcut dăscălie din vocație, dar și
din imensa acumulare de cunoștințe realizată de tânăr,
din calitatea de polihistor al secolului al XX-lea, din
stăruința și străduința prin care a interpretat lumea recreată de scriitori. Cercetătorul, criticul și dascălul
Eugen Simion este și creator și animator de reviste literare, de asociații și fundații, organizator de congrese,
conferințe, colocvii și conferințe care au în prim-plan literatura, arta și cultura în general. Ca editor și restituitor
al valorilor beletristice clasice, Eugen Simion ne-a întors
spre origini, spre modele, spre coloana vertebrală a literaturii române și spre filoanele sale europene și universale. Devreme sau târziu, dar întotdeauna temeinic,
au venit și recunoașterile, consacrările, onorurile meri-
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pun de o astfel de colecție.
Eugen Simion a fost și președintele de referință al
ultimelor decenii din fruntea Academiei, acela care a
impus o nouă dinamică instituției și acela care a repus
forul suprem de consacrare și de cercetare din România pe coordonatele prestigiului său de odinioară. Au
fost refăcute vechi așezăminte ale Academiei, distruse
sau obturate de comuniști, s-au recuperat numeroase
proprietăți confiscate după 1948, au fost reabilitați toți
acei membri ai Academiei excluși și condamnați pe nedrept în vremea regimului de dictatură, s-au reconsiderat (inclusiv ca valoare pecuniară) premiile Academiei,
s-au acordat îndemnizații decente membrilor și soțiilor
(soților) membrilor decedați, s-au înlesnit posibilitățile
academicienilor de călătorie în străinătate etc.
Ca președinte al Academiei, al Secției de Filologie
și Literatură a Academiei, al menționatului Institut
„George Călinescu”, Eugen Simion a inițiat, coordonat
și elaborat și alte opere colective de mare amploare,
precum dicționarele-tezaur ale limbii și literaturii române. De exemplu, „Dicționarul-tezaur al limbii române”, început de mai bine de un secol, finalizat inițial
într-o ediție cu 37 de volume, urmată de o alta în 19 volume, cuprinde aproape 200000 de cuvinte, fiind demn
să fie pus alături de cele mai importante opere similare

Acad. Basarab Nicolescu
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ale celor mai răspândite limbi din lume. Tot ca
președinte al Academiei, Eugen Simion a stimulat
secțiile noastre să elaboreze opere fundamentale ale
domeniilor respective, precum tratatul de istoria românilor, din cele mai vechi timpuri până azi, ajuns la al zecelea volum (cuprinzând trecutul nostru de după al
Doilea Război Mondial până la 1989).
Evocarea și invocarea numelui lui Eugen Simion
conțin în sine ideea de perenitate, de statornicie și chiar
de nesfârșit. Dacă viața pământească trece repede (vita
brevis), opera unora dintre oameni rămâne (ars longa)
și, astfel, în ciuda timpului care curge necruțător (Fugit
irreparabile tempus), acei fericiți pot pretinde că au fost
atinși de harul zeilor (Et in Arcadia ego!). Eugen Simion
este o astfel de personalitate fastă, născută sub o zodie
generoasă și cu auguri favorabili, o personalitate care
a găsit proporția fericită între muncă și talent și care și-a
revărsat mereu preaplinul creației sale spre oameni.
Eugen Simion este, prin educația dobândită, produsul
unor instituții și, prin activitatea sa de decenii, creatorul
unor instituții. Dar chiar fațetele personalității sale întruchipează instituții, adică piloni ai națiunii și îl înscriu,
încă din viață, prin creația sa, în colecția pe care a
inițiat-o, aceea de opere literare fundamentale ale
națiunii române.

EUGEN SIMION ȘI GUSTUL
APOSTOLATULUI

PRO

Când Eugen Simion mă prezintă, el spune deseori,
cu un ton conspirativ şi misterios: „Şi el este ploieştean!”. Desigur, Nichita Stănescu a scris câteva pagini
memorabile despre oraşul său natal, dar ele descriu un
oraş mitic, care nu există decât în geniala sa imaginaţie
(„La Ploieşti, adică în acest oraş festiv al limbii române,
unde înteţirea silabei înroşeşte oul şi epitetul deraiază
crivăţul iarna...”). Ploieştiul este un oraş ca toate celelalte. Poate doar proximitatea Bucureştiului introduce o
anumită nostalgie şi o anumită febrilitate, care determină ca Ploieştiul să fie, pentru a utiliza o expresie lupasciană, o veritabilă unitate a contradictoriilor.
Dar misterul Ploieştiului sălăşluieşte într-un miracol,
straniu şi poate singular în istoria României contemporane. Un loc – Liceul „Ion Luca Caragiale” – a devenit,
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în lungul anilor, un focar de concentrare a unor dascăli
cu totul ieşiţi din comun.
Liceul „Ion Luca Caragiale” are o lungă istorie: înfiinţat în 1864, el se dezvoltă sub diferite nume: Liceul
„Sfinţii Petru şi Pavel” (1878-1948), Şcoala Medie nr. 1
„Ion Luca Caragiale” (1948-1965), iar după 1965 – Liceul „Ion Luca Caragiale”. În prezent este Colegiu Naţional.
La această şcoală a fost elev Eugen Simion (promoţia 1952). Eu însumi am absolvit acelaşi liceu în 1960.
Printr-o semnificativă coincidenţă, Nichita Stănescu şi
Eugen Simion au fost colegi de clasă. Coincidenţă, de
asemenea, extraordinară: Eugen Lovinescu, „modelul”
de mai târziu al lui Eugen Simion, a fost profesor la
această şcoală în perioada 1903-1907. Cum să nu crezi
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astfel în realitatea „hazardului obiectiv”, de care vorbea
André Breton?
După cel de al Doilea Război Mondial, în mod paradoxal (dacă ţinem seama de vicisitudinile istoriei), miracolul de care scriam s-a accentuat. Minunaţi dascăli,
ca Ion Grigore, profesor de matematică, Nicolae Simache, profesor de istorie, Aspasia Vasiliu, profesoară de
limba română şi mulţi alţii au marcat pe viaţă generaţii
şi generaţii de elevi. Ei au operat în noi o veritabilă iniţiere prin cultură. Noi nu puteam să fim ceea ce suntem
astăzi fără ei. Cred că Eugen Simion împărtăşeşte
această ipoteză. Într-o convorbire avută cu Nichita Stănescu şi publicată în Albumul memorial „Nichita Stănescu” (Ed. Viaţa Românească, Bucureşti, 1984, p. 63),
Eugen Simion spune: „Acest istoric ilustru, puţin cunoscut din păcate, care a fost N. Simache, profesorul nostru şi într-un fel părintele nostru spiritual (căci ne-a
crescut de la 11 la 18 ani), acest om singur şi învăţat
avea un dar extraordinar de a demitiza, dar, în acelaşi
timp, a trezit în noi o dorinţă nebună de a remitiza faptele istoriei. N-aş putea jura că Simache n-a contribuit,
alături de profesorul Milica şi de alţi distinşi dascăli din
Ploieşti, la naşterea noastră ca scriitori, în sensul că a
aprins în imaginaţia noastră tânără şi confuză acea lumină care, observ, nici astăzi nu s-a stins”.
Eu însumi pot să aduc o mărturie similară despre
profesorul Ion Grigore, pe care îl consider şi astăzi ca
părintele meu spiritual.
Este convingerea mea personală că Eugen Simion
şi-a descoperit în liceul din Ploieşti nu numai vocaţia de
scriitor, dar şi gustul apostolatului. Căci cu ce alt cuvânt
decât cel de „apostolat” poate fi caracterizată activitatea
sa în fruntea Academiei Române, activitatea sa de editor al manuscriselor lui Eminescu şi de editor al extraordinarei colecţii „Opere fundamentale” care apare la
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă (întru totul
comparabilă cu celebra colecţie „Bibliothèque de la Pléiade” de la editura pariziană Gallimard)?
Am avut privilegiul să-l observ în această postură în
numeroşi ani şi pot depune mărturie în acest sens. Nu

Ion Brad

voi evoca decât impresiile de la un eveniment, petrecut
la Paris, în 2002.
La 25 octombrie 2002, Institutul Franţei a celebrat
Academia Română. Nu este obiceiul Institutului Franţei
să organizeze şedinţe solemne în onoarea unei alte
academii. Trebuie recunoscut că un astfel de eveniment, pe care îl putem califica fără teamă de cuvinte,
ca „istoric”, a fost posibil datorită perseverenţei şi viziunii preşedintelui Academiei Române. Iluştrii academicieni francezi au vorbit, în mod extrem de documentat,
despre români şi românce care fie că şi-au făcut studiile
în Franţa şi apoi au devenit importante personalităţi în
România, fie că s-au stabilit în Franţa şi au avut contribuţii esenţiale la dezvoltarea ştiinţei şi culturii franceze.
După o lungă perioadă în care imaginea României în
Franţa a fost monopolizată de orfanii şi cerşetorii români şi de prostituatele originare din România, aveam
impresia că asist la un moment de răzbunare a istoriei,
în care România îşi dezvăluia adevărata ei faţă. Mi se
pare evident că, în Europa de mâine, România şi Franţa
vor constitui nucleul ei cultural şi spiritual. Cu modestele
mele puteri, am încercat să contribui la această geneză,
prin colecţia „Les Roumains de Paris”, pe care am condus-o la Editura Oxus. Sunt fericit că printre cele trei
monografii care au inaugurat colecţia se află şi cea
scrisă de Eugen Simion despre Mircea Eliade.
Ce mă uimeşte la Eugen Simion este că vârsta nu
lasă nicio urmă asupra sa. Eugen Simion munceşte fără
încetare, scrie tot timpul, păstrează un gust al inocenţei
adolescentine şi nu încremeneşte într-o poziţie de statuie.
Sintagma „rezistenţa prin cultură” traduce desigur o
necesitate importantă a lumii noastre, ameninţată de tot
felul de totalitarisme, dintre care cel economic nu este
cel mai inocent. Prefer însă expresia „iniţierea prin cultură”, introdusă de Mircea Eliade, care mi se pare a include rezistenţa prin cultură. Sub semnul acestei iniţieri
prin cultură prefer să situez personalitatea lui Eugen Simion. Mare critic şi istoric literar şi mare editor, Eugen
Simion este din rasa constructorilor de catedrale.

EUGEN SIMION ÎN LUMINA
REFLECTOARELOR
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„prag biologic”, EUGEN SIMION nu scapă reflectoarelor.
Relațiile mele îndelungate cu Domnia Sa le-am evoPRO

Fire sensibilă și discretă, trăindu-și în profunzime
gândurile și stările sufletești, rareori prezent la vreo televiziune sau la radio, de data asta, când a atins un
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cat de mai multe ori în volumele mele de memorii, așa
cum Eugen Simion a scris de câteva ori despre activitatea mea literară, încă din 1962. Mai pe larg în prefața
volumului Poezii inedite.
Mă bucur că pot să revin acum, parțial, asupra acestor relații, oprindu-mă doar la câteva, cu deosebire a
modului cum ne-am cunoscut mai bine în Grecia. Acolo,
pe el ca și pe mulți alți colegi de literatură, mă străduiam, în condiții nu totdeauna ușoare, să-i primesc și să-i
sprijin pentru a vizita această țară, ispititoare pentru români:

PRO

„Iar pentru Eugen Simion şi familia sa, prima lor călătorie în Elada avea şi unele motivaţii în plus. Fără să
le cunosc anterior, n-aş fi putut trata, totuşi, întâlnirea
noastră ateniană ca pe un episod oarecare. De ce? Mai
întâi, fiindcă el reprezenta, încă de pe atunci, o personalitate despre care Marin Preda, aflat la Atena, cu doi
ani mai înainte, îmi spusese: „E talentat şi serios, monşer.” Şi Preda, zgârcit cum îl ştiam cu laudele, n-ar fi
spus vorbele astea dacă nu se „baza” pe o convingere
adâncă. Apoi, fiindcă eu însumi, implicat mulţi ani în
desfăşurarea vieţii culturale româneşti, observasem cu
atenţie evoluţiile lui Eugen Simion, nu de spectacol şi
scandal, ca în cazul altora, ci întotdeauna de substanţă,
de profunzime. Cred că intimitatea lui cu opera vastă a
lui Eugen Lovinescu, neîntrecut portretist, expert al clasicismului grec şi roman, traducător al lui Homer, i-a
consolidat tânărului universitar român pasiunea pentru
cercetarea şi analiza literaturii moderne şi contemporane, dar şi gustul pentru echilibrul filosofic şi artistic al
lumii antice. În special al Greciei, pe care a ţinut s-o viziteze, la câţiva ani după un bogat periplu francez, evocat cu atâta har şi originalitate în Timpul trăirii, timpul
mărturisirii. Jurnal parizian, volum publicat în 1977, dar
scris în perioada 1970-73.
În Grecia venise invitat de scriitorul Dimos RendisRavanis, colegul nostru de literatură din anii refugiului
său politic în România, timp de 18 ani, după Războiul
civil. Anunţat telefonic îndată după sosirea lor la Atena,
m-am grăbit să-i văd, mai ales că de mult nu-l mai văzusem nici pe Dimos, ştiindu-l ocupat cu scrisul. Cel literar, dar mai ales cu scenariile şi textele pentru
reclame şi seriale de radio, din care îşi câştiga pâinea
de toate zilele. Câştiga binişor, încât să-i poată ajuta pe
unii colegi din România, printr-un schimb cinstit de
drahme în lei. Bani foarte necesari aventurosului său fiu
Mimis, student la Bucureşti. Am înţeles că aşa îi promisese şi lui Eugen Simion care, sosind, mărturisea că nu
mai avea în buzunar decât suma minimă în dolari pentru benzină. Nu exagerez deloc, amintindu-mi acum bucuria sobră dar caldă a întâlnirii cu oaspeţii lui Dimos
Rendis, deveniţi şi ai mei. Chiar dacă nu totdeauna îmi
puteam adapta programul de la o oră la alta, sau chiar
de la o zi la alta. Totuşi, fiind eu „şeful” meu, încercam
şi uneori reuşeam asemenea adaptări. Aşa se întâmplase, din fericire, şi cu Marin Preda, care ţinuse să-i
povestească prietenului său mai tânăr, Eugen Simion,
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ceva măgulitor pentru mine: „Băiat bun, monşer – zicea
Eugen că-i spusese – se descurcă formidabil de bine
cu grecii, are numai prieteni printre oamenii de cultură
de-acolo, face enorm pentru ţara noastră. S-a purtat
exemplar cu noi.” La care, zicând eu că exagera, Eugen
Simion ţinea să adauge: „S-a întors realmente fericit din
călătoria lui în Grecia. Arăta bine, îşi cumpărase două
costume de vară, era elegant, periat, şi umbla ţanţoş,
avea mare poftă de lucru. După care a scris Viaţa ca o
pradă, o carte luminoasă.”
Mă emoţionează şi acum această veche mărturisire
a lui Eugen Simion, gândindu-mă că doar după doi ani,
în 1980, Marin Preda avea să închidă ochii pentru totdeauna. Şi, pe câte am aflat, nu prea fericit.
După această vizită, în volumul său Sfidarea retoricii, există un „capitol grec”, cu unele formulări de acest
gen: „N-am ochi decât pentru ceea ce deocamdată nu
văd. Căci Grecia este ţara „semnelor”. În orice scorbură
a stat un zeu, în orice crăpătură s-a petrecut un fapt
mitic. Noi, ceilalţi europeni, căutând realitatea, cercetăm
aparenţele. Grecul, zice Ortega y Gasset (Meditaţii despre Don Quijote) caută lăuntrul, esenţialul, pentru el realitatea nefiind aparenţa, vizibilul. Lucrurile sunt „epifanii”,
o realitate puternică se revelează prin ele şi, ca să descoperi, trebuie să ai totdeauna la îndemână nuieluşa fabuloasă a căutătorului de izvoare. Pentru grecul antic
această nuieluşă se cheamă spirit şi, lovind cu ea
obiectele proaste şi umile, a descoperit în spatele lor
modele măreţe şi eterne.”
Cu o asemenea nuieluşă în mână, Eugen Simion
cutreieră nu doar câteva locuri şi peisaje greceşti, dar
mai ales poemele homerice, Iliada şi Odiseea, ca pe
nişte continente descoperite şi pentru noi. Astfel, teoreticianul literar, specialistul în poetică îşi adânceşte observaţiile. N-am spaţiu să rătăcesc mai îndelung prin
pădurea de simboluri descoperite de Eugen Simion şi
revelate de el. Dar nu pot să nu mă opresc asupra celui
mai interesant şi mai original capitol din această originală „poetică”. Se cheamă Femios, mitul cântăreţului.
Întâlnit printre personajele secundare din Odiseea, el
este opus cântăreţului Demodor. El, Femios, semnifică
relaţia dintre artă şi putere în lumea greacă şi, implicit,
condiţia eternă a creatorului.
Narat mai amănunţit, parcurgem episodul din Odiseea în care Femios este obligat să cânte peţitorilor Penelopei, apărat de pragmaticul Telemah, gata să fie apoi
ucis de Ulisse la întoarcerea în Ithaca, în fața căruia
poetul cere iertare cu aceste cuvinte: „Te rog, fiu al lui
Laerte, ai milă de mine, de-mi cruță viața, că ai să te
căiești apoi, dacă-ai ucide un cântăreț ce cântă pe zei
și pe oameni. Eu singur mi-am învățat meșteșugul, dar
un zeu de sus îmi inspiră cântecele și e în puterea mea
să te cânt și pe tine ca pe un zeu, de aceea, nu mă
omorî. Să-ți spună însuși Telemah că niciodată nu am
venit de voie aici ca să le cânt pețitorilor la masă, ci,
fiind mulți și tari, ei m-au silit.” (Traducerea lui Eugen
Lovinescu) Dialectician fin și inspirat, curajos cum nu
erau mulți pe atunci – cartea a fost publicată în 1986 –
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Eugen Simion întoarce pe toate fețele problema atitudinii etice a artistului.
Fiind vorba de Grecia, nu pot uita faptul că Eugen
Simion a întâmpinat apariția volumului meu Muntele catârilor cu aceste cuvinte: „Între cărțile de proză ale acestui profund scriitor, Muntele e poate cea mai frumoasă.”
La București, după 1983, în lipsa amicului nostru
comun Marin Preda, în memoria căruia Eugen Simion
s-a străduit și a realizat atât de multe, ca și pentru colegul său de liceu Nichita Stănescu, ne-am văzut mai
rar, ne-am întâlnit prin ședințele de la Uniunea Scriitorilor. Toate agitate și înghesuite în canoanele unei reveniri treptate la dogmatismul anilor ’50. Părea tot mai
evident că experiența noastră din Grecia și Franța nu
mai avea nicio importanță, nicio căutare, revenind în
trombă, pe prim-plan, oportuniștii. Numai că – un adevăr dureros dar real – și unii dintre cei încă „oficiali”, ca
mine, eram obligați la pozițiile, mărturisite sau nu, ale
legendarului Femios, tălmăcite cu atâta curaj de Eugen
Simion. Așa ne-au prins și ne-au depășit evenimentele
din decembrie 1989, cu amalgamul lor ulterior. Lui
Eugen Simion i se deschisese un drum larg, dar nu de
politică, precum colegului său Nicolae Manolescu, ci
numai de cultură, de noile interese spirituale românești.
În 1995, la Editura Demiurg – înființată de Ion Horea și
de mine – am publicat volumul lui Eugen Simion Mircea
Eliade, un spirit al amplitudinii. În prezentarea publică
a cărții spuneam, printre altele: „Această îndârjire împotriva lui Eugen Simion vine, evident, și din faptul că
el a înțeles cel mai bine că anticomunismul de paradă,
demagogic, nu dă nimănui mai mult talent sau prestigiu
literar, poate doar vremelnice fotolii parlamentare și rubrici scrise cu litere mari prin reviste și gazete bine plătite. Elegant, Eugen Simion le răspunde prin noile sale
cărți, printre care această primă monografie a operei literare, atât de românească și de universală, a marelui
spirit creator care a fost Mircea Eliade, o admirabilă călăuză prin labirintul scrisului eliadesc.”
Ca scriitor din Ardeal, care am pus umărul, în ani
îndepărtați și grei, la înființarea sau reînnoirea unor reviste culturale românești, necesare și rezistente în timp,
observ cu firească tristețe că unele dintre acestea și-au
abandonat menirea, înlocuind criteriile valorice cu politica oportunistă de grup și de gașcă, potrivit căreia scriitorii importanți ai generației mele, ca Dumitru Micu, Ion
Dodu Bălan, Ion Horea, Aurel Rău, sau alții mai tineri
decât noi, sunt uitați, nu mai sunt amintiți nici la aniversări importante, în schimb „anahoretului de la TârguJiu”, criticul-poet-revoluționar Gh. Grigurcu, i se dedică
pagini și numere întregi, de parcă Tudor Vladimirescu
ar fi trecut Carpații să ne apere pe toți de „boierii apolitici”. Mai ales cei ajunși la Academie. Un calcul evident
greșit, mai ales în ce-l privește pe Eugen Simion, fiindcă
tocmai apolitismul său acuzat a devenit și s-a dovedit,
până la urmă, un fel de scut apărător al Minervei, zeițasimbol a Academiei Române, instituție revenită la normal și prin energiile și înțelepciunea de sorginte
țărănească a președintelui de două ori ales în fruntea
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sa.

În această înaltă poziție l-am găsit, ca și înainte de
președinție, gata să sprijine intens unele manifestări legate de tradiția istorică a Blajului, de Corifeii Școlii Ardelene și de urmașii lor, unii, ca Timotei Cipariu, George
Barițiu, Ioan Micu Moldovan, fiind direct implicați în
crearea Academiei Române și afirmarea ei în Transilvania, ca și în toate provinciile istorice românești. Așa
de exemplu, în vara lui 1999, când satul natal Pănade,
al lui Timotei Cipariu, își serba 700 de ani, în deschiderea festivităților desfășurate în fața primului său monument înălțat de noi, consătenii și urmașii lui, a fost citit
un călduros mesaj trimis de Eugen Simion, absent din
țară, prin Ionel Haiduc, succesorul său la Academie.
După aceea, în toamna lui 2004, când celebrele
școli din Blaj – „Fântânile darurilor”, cum le-a numit ctitorul lor, Petru Pavel Aron – își sărbătoreau 250 de ani,
Eugen Simion, în fruntea unei delegații de academicieni, le-a cinstit jubileul printr-un cuvânt inspirat, aplaudat îndelung în adunarea solemnă unde i-a fost și
decernat titlul de „Cetățean de onoare” al „Micii Rome”
eminesciene. Împreună cu Eugen Simion am participat
la Te-Deum-ul din catedrala istorică a Blajului, apoi am
ajuns și la casa noastră părintească din Pănade, de
unde se vede locul fostei case a părinților lui Timotei Cipariu.
Nu mă mai întorc la alte momente ale relațiilor noastre active din toți acești ani. Dar n-aș putea să închei
aceste evocări fără a lăuda încă o dată două dintre marile sale realizări. Prima: ca director general al Institutului „G. Călinescu”, a dus la bun sfârșit Dicționarul
general al literaturii române, în 7 volume monumentale,
aflate acum în revizuiri și completări, pentru o ediție
nouă. A doua înfăptuire deosebită: ca Președinte al
Fundației Naționale pentru Știință și Artă, a inițiat seria
de Opere fundamentale, întrecând în câțiva ani modelul
francez, vechi de câteva decenii. Iar ca o încununare
de alt ordin a prestigiului și artei sale diplomatice, trebuie să amintim faptul că, aflându-se la Roma, cu ocazia înmânării „Ediției Vaticana” a Bibliei de la Blaj,
tradusă din greacă de Samuil Micu Clain, în 1785, el l-a
convins pe Papa Ioan Paul al II-lea să primească, făcând o excepție de la cutumele obișnuite, titlul de
„Membru de Onoare” al Academiei Române. Tot el a stimulat și ajutat tipărirea Bibliei traduse, între 1762-64,
din latină, de către episcopul Petru Pavel Aron și ucenicii săi, urmând să se tipărească în curând Biblia tradusă
de Timotei Cipariu din ebraică. A fi la originea unor asemenea înfăptuiri spirituale poate fi un motiv ca Mihai
Cimpoi să publice un volum intitulat Modelul Eugen Simion.
Ce-aș putea să-i urez acum, în prestigioasa revistă
„Pro Saeculum”: fireștile urări de sănătate, ca să-și
poată continua multiplele sale lucrări, pe care le
urmărește cu harurile unui călugăr benedictin. Printre
ele și o vastă evocare istorică a literaturii române.
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Theodor Codreanu

EUGEN SIMION
ȘI „CRITICA SINTETICĂ”

PRO

Zilele trecute, doamna Rodica Lăzărescu mi-a adus
aminte că acad. Eugen Simion va împlini, pe 25 mai, o
frumoasă vârstă. M-am dus la raftul cu cărţile lui Eugen
Simion şi mâna s-a oprit, nu ştiu de ce, la Sfidarea retoricii. Jurnal german (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985). Deschizând-o, am constatat că era
tocmai exemplarul de la lansarea din 1985, cu următoarea dedicaţie: „Lui Theodor Codreanu, care, deşi nu acceptă postmodernismul, acceptă (şi practică el însuşi)
critica sintetică, Eugen Simion”. Cum se ştie, cvasimajoritatea dedicaţiilor, în astfel de împrejurări, sunt convenţionale şi festiviste. Cea de faţă e de altă natură, c-o
observaţie neconvenţională, nuanţând o realitate a modurilor noastre de a face critică în acei ani. Făceam
parte din generaţii diferite. Eu ratasem debutul editorial
cu generaţia ’70, încât ar fi trebuit să fiu considerat, prin
apariţia primei cărţi, în 1981, „optzecist”, ceea ce nu mă
imaginam, exprimându-mi scepticismul, în presă, în legătură cu noua etichetă postmodernism, concept pe
care Eugen Simion, deşi şaizecist, îl promova generos
în acei ani, cea mai importantă contribuţie a sa fiind numărul 1-2 din 1986 al „Caietelor critice”, dedicat integral
noului curent.
Ceea ce m-a contrariat, la deschiderea exemplarului
din Sfidarea retoricii, este că a fost citit imediat după
toate regulile mele, cu sublinieri şi însemnări marginale,
adică o lectură pregătitoare pentru un comentariu, care
însă nu s-a produs. Altfel spus, a aşteptat 33 de ani ca
să se transforme în text critic, cel de faţă. Şi, iată, am
păstrat în titlu cuvântul sintetică, aşa cum mi s-a înfăţişat dl Eugen Simion prin acea dedicaţie, deşi, din exprimarea publică, rezulta limpede opţiunea sa pentru
descendenţa din principiul maioresciano-lovinescian al
criticii estetice, „direcţie” pe care n-a părăsit-o niciodată,
chiar şi în condiţiile de după decembrie 1989, când s-a
impus ca formulă de succes şi de promovare publică
ceea ce s-a numit, pe urmele Monicăi Lovinescu, estetică, o „disidenţă” ciudată faţă de estetica ilustrului său
părinte. De altfel, cum subliniază Eugen Simion chiar în
paginile cărţii comentate, la E. Lovinescu dimensiunea
morală creşte din estetic şi nu invers, cum se-ntâmplă
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la „revizioniştii” postmodernişti ideologizanţi de după
1989. Lovinescu al primatului estetic este, în plan secund, observa, pe bună dreptate, Eugen Simion, şi un
model moral: „El întruchipează splendoarea şi vicisitudinile criticii, orgoliul intelectualului prob, capacitatea de
sacrificiu, pasiunea pentru cei ce vin în literatură. Lovinescu este, pe scurt, Criticul în accepţia cea mai profundă a noţiunii. Adică: spiritul care prin darurile şi
onestitatea lui favorizează apariţia unei literaturi pe măsura sensibilităţii estetice a epocii.” Altfel zis, „un mare
model”, fiindcă „nu poate exista critică acolo unde nu
există conştiinţă morală” (p. 224).
Pe de altă parte, critica sintetică, păstrând în centrul
ei iradiant esteticul, trimite, simultan, şi la formula ibrăileano-călinesciană a criticii totale, atentă, în cazul lui
Eugen Simion, şi la explozia numeroaselor metode din
a doua parte a secolului al XX-lea, culminând cu noua
critică. Eugen Simion intuise bine când a văzut că ceea
ce făceam putea fi numit „critică sintetică”, receptivă şi
la noile metode din critica europeană modernă. Eu însă
n-am avut afinităţi cu dialectica hegeliană a sintezei şi
descopăr abia acum că nici Eugen Simion nu traversează antitezele către hegelianism, rămânând, mai degrabă, în logica dinamică a contradictoriului de sorginte
lupasciană, din care a izvorât ethosul transdiciplinar
teoretizat, mai târziu, în ţară şi pe mapamond, de acad.
Basarab Nicolescu. Ar fi trebuit ca, în 1985, să descopăr
că Eugen Simion se întâlnea doar parţial cu postmodernismul. Probabil, o şi descoperisem, dar ofensiva curentului devenise o piedică în a mă exprima fără să fiu
sancţionat. Această realitate se confirmă, edificator, la
relectura Sfidării retoricii, fundată, în definitiv, pe un
chiasm: sfidarea retoricii, retorica sfidării, formulă care
ar fi trebuit să intre şi în titlul cărţii, după cum precizează
autorul (p. 12). Că am dreptate în privinţa complexităţii
conceptului nehegelian, chiasmatic, de „critică sintetică”, o argumentează criticul însuşi în capitolul al IV-lea,
în care, surpriză, abordează viziunea a trei critici literari,
în ordine semnificativă: G. Ibrăileanu, E. Lovinescu şi
G. Călinescu, avându-l ca precursor pe Titu Maiorescu.
În triada propusă, „antitezele” sunt primii doi, al treilea
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desăvârşind „sinteticul” la modul monumentalului eminescian. Se ştie, la originea conceptului de critică totală
a fost identificat G. Ibrăileanu, continuat de Mihai Ralea,
dar împlinit de G. Călinescu. Între cei trei, cel mai îndepărtat de primatul esteticului pare a fi Ibrăileanu, preponderent punând accentul pe dimensiunile psihologică
şi sociologică, de unde şi formula găsită de Călinescu:
„Taine al nostru”.
Raportându-se la categorisirea lui Michel Tournier,
în spirite primare şi secundare, în cazul lui Ibrăileanu,
în plan secundar pare să fie esteticul, în raport cu sociologicul şi psihologicul. Ceea ce este totuşi trainic în
critica lui e echilibrul („transdisciplinar”?) cu esteticul,
identificabil afectiv: „Trecerea de la speculaţia ideologică la analiza exactă constituie secretul şi farmecul criticii lui Ibrăileanu.” (p. 220). Ascendenţa maioresciană
a criticii lovinesciene, face din estetic dimensiunea primară: „Cred că nimeni n-a iubit ca el literatura, pentru
că nimeni n-a fost, ca el, în stare să sacrifice totul pentru
ea.” (p. 224). De aceea, Lovinescu devine, pentru
Eugen Simion, o recunoaştere în oglindă a propriei iubiri
a literaturii. Totodată, preocuparea primară pentru valoarea estetică poate da şi impresia unei monotonii, a
unei placidităţi, învinuire de care autorul teoriei mutaţiilor estetice n-a fost scutit. Şi e de adăugat că nici Eugen
Simion n-a scăpat de o asemenea etichetare, la care
criticul răspunde: „Lovinescu nu este, înainte de orice,
un spirit placid. Este un spirit polemic, este un mare polemist în linie intelectuală. Critica lui se ridică pe contestaţia tuturor direcţiilor ideologice din literatura epocii.
Un fapt esenţial. Al doilea: liniştea spiritului lovinescian
vine din adâncurile conştiinţei lui neliniştite. Este fructul
unui mare efort spiritual. Egalitatea de umoare este, în
relaţiile cu oamenii, o formă de civilitate. Provocarea lui
este mai adâncă şi plină de mai mari consecinţe decât
provocările (arţagurile) spiritelor instabile, pufnoase,
mereu ulcerate.” (p. 225). Cum se vede, dublarea referenţială („sintetică”) se realizează din nou chiasmatic.
Oricâtă solidaritate admirativă ar exprima faţă de
E. Lovinescu, Eugen Simion nu poate să nu recunoască
adevărul că desăvârşirea criticii sintetice o realizează
G. Călinescu, „sinteză” de ibrăileanism şi lovinescianism în dimensiune monumentală. Îi şi rezervă cele mai
multe pagini în tripticul critic al capitolului al IV-lea. „Călinescianismul, consideră Eugen Simion, înainte de a fi
un limbaj personal, inimitabil, este un mod de a gândi
fundamental estetic literatura, un demers ce încă nu
este cunoscut în profunzime.” (p. 228). Descrierea „călinescianismului” este, probabil, cea mai concentrată şi
mai complexă făcută de vreun critic şi e regretabil că
„discipolii” (care l-au concurat în istorii literare de la începuturi până azi) au ignorat-o, sau, mai bine zis, n-au
ajuns la înţelegerea complexităţii înaintaşului. Eugen Simion radiografiază toate straturile metodei critice a lui
Călinescu, de la biografie la categorii estetice şi ontologice şi până la viziunea finală a monumentalului, prezentă atât în romane, cât şi în Istoria literaturii române
de la origini până în prezent (1941, 1982). Ţinta centrală
a Istoriei călinesciene este aceea de a dovedi românilor
şi lumii că forţa creatoare a poporului român este departe de a fi expresia unei lipse de tradiţie a unei naţiuni
tinere, adamismul cultural, de la care ne tot revendicăm,
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fiindu-i suspect şi arhitectului Ioanide: „El vrea monumentalitate şi cine zice monumentalitate zice continuitate, coerenţă, solidaritate între generaţii, simţ istoric.
Deplânge, în consecinţă, operele construite în fuga cailor, oroarea cea mai mare i-o inspiră arhitectura pitică
şi bălţată, cu alte cuvinte: lipsa de stil şi de monumentalitate.” (p. 231). Această grabă a improvizaţiei de bâlci
a fost fulgerată încă de paşoptişti, de Hasdeu, de Caragiale şi de Eminescu. De aceea, poetul naţional „este,
dintre scriitorii români, cel care ilustrează deplin acest
simţ al grandiosului disciplinat. (…) Superbia geniului
eminescian constă, între altele, în această imensă tentativă de a ordona (prin imaginaţie) universul, într-o arhitectură îndrăzneaţă, trecând peste barierele materiei.”
(Ibidem). Limpede e că „grandiosul disciplinat”, trecut,
adică prin aşezarea clasică, e altceva decât grandiosul
romantic, cel „aşezat” fiind depistat de Călinescu, bunăoară, şi la Creangă prin formula grandiosul „staţionar”
al normalităţii. Disputa dintre cultura pitică, pusă în atenţie într-un articol din 1939, intitulat Frica de monumental, şi grandiosul disciplinat, caracteristic marilor
civilizaţii, a devenit o gâlceavă cvasipermanentă la noi.
Ne amintim de polemica recentă răbufnită împotriva Bisericii Ortodoxe Române, recte la adresa construirii
Catedralei Mântuirii Neamului, în numele fragmentarismului postmodernist, conform căruia ortodoxiei noastre
i-ar sta bine doar în bisericuţele de lemn, nu şi în „colosul” care ni se pregăteşte pentru cinstirea unui veac de
la Marea Unire. (Proiectul catedralei este, în realitate,
singurul eveniment neimprovizat, demn de Centenar şi
de memoria eminesciano-călinesciană!). Nu e lipsit de
semnificaţie să reamintim că această catedrală a fost
ideea lui Eminescu, pentru cinstirea eroilor căzuţi în
Războiul de Independenţă. G. Călinescu, împreună cu
arhitectul Ioanide, ar fi, neîndoielnic, şi de astă dată, de
partea grandiosului disciplinat al lui Eminescu, care dă
măsura estetică şi ontologică a unei civilizaţii. În pofida
unor contre dintre Călinescu şi Lovinescu, acesta din
urmă a recunoscut că Istoria literaturii române de la origini până în prezent este o carte genială, prin care autorul depăşea, astral, complexele umil sincroniste ale
criticilor români. Având ca fundament solidul criteriu al
valorii, consideră Eugen Simion, trebuie să-i dăm cezarului ce-i al cezarului: „În privinţa delicatei chestiuni a
raporturilor dintre culturi, G. Călinescu nu arată niciunul
din obişnuitele complexe ale criticului român. Credinţa
lui este că spiritualitatea noastră este veche şi că tradiţia culturală e neîntreruptă. Literatura română are vocaţie europeană («Ţările române n-au fost niciodată în
afara Europei şi începuturile lor dezvăluie o puternică
ţinută feudală») şi spaima de orice contact care ar primejdui originalitatea noastră pare lui G. Călinescu neîntemeiată” (p. 239).
Ajunşi aici, se pune întrebarea: sub ce chip a ieşit în
lume spiritul criticii sintetice la Eugen Simion? Nefiind
un imitator, vom conveni că nu este un călinescian, fiind
mai aproape de Lovinescu, dar nu-i nici un discipol căutător de inflexiuni impresioniste. În cartea mea din 1984,
Eminescu – Dialectica stilului, abordam complexitatea
uriaşă a universului eminescian printr-o metodă creată
ad hoc, aceea a dublului referenţial. Constat acum că
şi Sfidarea retoricii e arhitecturată pe o matrice similară,
PRO
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nonhegeliană, pancronică, aş zice, pe care Eugen Simion o identifică, în primul rând, la modelul său de critic
modern, mărturisit, Roland Barthes, dar nu numai la el.
Şi a ales bine, fiindcă Barthes depăşea conjunctura invaziei de metode critice moderne ale vremii, supravieţuind şi ca antimodern, calificativ confin nu atât
postmodernităţii, cât ethosului transmodern/transdisciplinar, cum l-a perceput, recent, un Antoine Compagnon, în cartea lui cu titlu grăitor: Les Antimodernes. De
Joseph de Maistre à Roland Barthes (Gallimard, 2005).
Primul eseu are ca punct de plecare observaţia lui
Barthes din lecţia de deschidere a cursului de semiologie de la Collège de France (1978), prin care anunţa
moartea „mitului” creatorului de geniu, înlocuit de scriptor, inginerul (modern/postmodern) de texte. Sau în comentariul lui Eugen Simion: „Autorii sunt sistematic
înghiţiţi de textele pe care le fabrică şi, dacă în timpul
lecturii, autorul revine în text, el nu poate fi decât o fiinţă
gramaticală, un om de hârtie. El nu are propriu-zis biografie, ci, la nevoie, o ergografie.” (p. 13). Modelul ideal
de „scriptor fără biografie” era descoperit de Eugen Simion, în anii ’60, în G. Bacovia. Este o teză voluptuoasă
a postmodernităţii. Dar noi trăim într-un univers al antitezelor (antitezele sunt viaţa, sună enunţul central al
gândirii eminesciene), al nivelurilor de Realitate, cum
le-a numit Basarab Nicolescu. Dacă ne postăm de partea uneia dintre antiteze, actualizând-o (Ştefan Lupaşcu), adică, fixând-o în exces, devenim prizonieri ai
ideologicului, trădând esteticul. Iată o situaţie absolut
ingrată, pe care Eugen Simion o resimte. Hegel a crezut
că poate soluţiona antitezele prin sinteză. Kant le-a ocolit, optând pentru raţiunea pură ca teritoriu sigur al cunoaşterii ştiinţifice, lăsând afectivitatea în seama raţiunii
practice. Sinteza hegeliană se dovedeşte, la rândul ei,
o iluzie raţionalistă de tip cartezian, fiindcă antitezele
supravieţuiesc „sintezei”, aşa că „sinteticul” este, în realitate, o semiactualizare şi o semipotenţializare a două
niveluri de Realitate, a două „materii”, cum le-a numit
Ştefan Lupaşcu. Revenind pe teritoriul esteticului, intuiţia genială se cuvine să i-o recunoaştem lui Ion Barbu,
cel care a identificat zona de maximă transparenţă a Fiinţei între antiteze, între şi dincolo de nivelurile de Realitate antinomice: punctul luminos din înalt unde
se-ntâlnesc geometria şi poezia. Spirit de geometrie şi
spirit de fineţe, în limbajul lui Pascal, invocate şi de
Eugen Simion în următorul text despre Barthes: Un ghibelin printre guelfi. Eminescu, antihegelianul mărturisit,
alesese între două sintagme: „antiteze monstruoase”
(căzute în ideologic) şi „antiteze împăcate” (armonia antitezelor).
Ca ancorat în estetic, în defavoarea ideologicului,
Eugen Simion resimte din plin că „sinteticul” e zbatere
între antiteze. Fenomenul literar, de aceea, impune un
dublu referenţial, iar personalitatea lui Roland Barthes,
dar nu numai, nu poate fi surprinsă decât uzând de o
logică dinamică a contradictoriului. „Ghibelinul printre
guelfi”, sintagma lui Eugen Simion, prin raportare la termenii lui Michel Tournier, nu poate fi decât „un primar
care are nostalgia secundarităţii. Dar nu-i place prea
mult să rămână în secundaritate, nu întârzie în «dedalul
de subterane…», ia poziţia radicală faţă de vechea critică, apoi este în stare să spună (s-a văzut) că afectul
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pune în mişcare analiza.” (p. 21). Clasarea inclasabilului
ne determină „să-i acceptăm ideea că este un spirit de
tranziţie, ostil fanatismului intelectual, după cum este
principial ostil fanatismelor ideologice. A creat o metodă
şi, când a simţit că metoda se transformă într-un instrument al violenţei intelectuale («mic imperialism local»),
i-a întors spatele.” Armonia estetică între/dincolo se ascunde la Barthes în convingerea că scrisul este iubire,
acea plaisir du texte, „savoarea gurmandă a limbajului”,
„plăcerea cu adevărat romanescă”.
Cum fundamentul esteticului literar este limbajul,
„criticul sintetic” se ciocneşte, inevitabil, de teoriile semioticienilor şi structuraliştilor, care au ajuns la concluzia, în frunte cu Roland Barthes, că literatura, îndeobşte
poezia, este abatere de la limbajul comun, de la gradul
zero al scriiturii, după sintagma celebră. Teoria duce la
concluzia că „poeţii nu fac decât să se joace cu cuvintele şi să facă din ele un spectacol de limbaj” (p. 31).
Până şi G. Călinescu, în 1939 (Principii de estetică), era
tentat să creadă acelaşi lucru, numai că el adăuga imediat că ţinta acestui joc (joc secund, îi va spune şi Ion
Barbu) este să prindă sensul lumii şi al vieţii. Ca „barthesian”, Eugen Simion este pus în postura de a comenta ecartul semioticienilor, pe care el îl numeşte însă,
subminator, ascunsă instrăinare, ceea ce îl apropie, mai
degrabă, de răsturnarea produsă de unul dintre cei mai
mari lingvişti ai secolului al XX-lea, Eugeniu Coşeriu,
care spulberă fantezia doctrinară a ecartiştilor: poezia,
literatura, în genere, nu sunt abateri de la limbajul uzual,
ci restituire a plinătăţii limbajului, apropierea lui de logosul primordial. Eugen Simion, pentru a ieşi din impasul semioticienilor, introduce dinamismul antitezelor şi
aici: „Cu alte vorbe: în orice poem există un limbaj şi un
contra-limbaj. Limbajul este opera poetului şi reprezintă,
în termenii lui Valéry, treaza conştiinţă care observă şi
se observă în acţiunea ei de asumare a limbii şi în intenţia de a fabrica un limbaj special. Contra-limbajul sau
înstrăinarea ascunsă (l’écart de gradul al II-lea) este o
reacţie în interiorul limbajului pe care poetul n-o prevede: o fugă a cuvântului, o dublare a sensului şi chiar
o răsturnare, în profunzimile poemului, a mesajului
enunţat la suprafaţa versurilor.” (p. 33). Lucrurile rămân
însă interşanjabile, fiindcă ne putem întreba, în legătură
cu necuvintele lui Nichita Stănescu: ce sunt, contra-limbaj sau limbaj construit de poet, conştient că aspiră
către limbajul în deplinătatea lui? Nichita Stănescu a
creat necuvântul din „disperare”, cum mărturiseşte el
în eseul Cuvintele şi necuvintele în poezie, aceeaşi disperare a căutării cuvântului ce exprimă adevărul, la
Eminescu. Un nichitastănescian ca basarabeanul Victor
Teleucă a făcut un enorm efort să închidă în cuvântul,
numit de el biform, atât cuvântul cât şi necuvântul, echivalent al „sintetizării” dintre limbaj şi contra-limbaj, în
varianta Eugen Simion. Aceeaşi voinţă de
încrucişare/chiasmatizare a cuvintelor e observabilă, la
Eugen Simion, şi când e vorba să „definească” diverse
categorii estetice. De pildă, fantasticul: „Fantasticul e o
categorie a realului, locul lui e în inima lumii fenomenale. El ne aşteaptă la colţul străzii, zona lui privilegiată
este firescul, logicul, naturalul. E suficient ca un element
să-şi schimbe poziţia sau compoziţia pentru ca schema
ordinii să se modifice şi sentimentul misterului să inva111
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deze spiritul nostru.” (p. 54). Faptul acesta e adânc observabil în ceea ce s-a numit proza fantastică a lui Eminescu sau a lui Mircea Eliade, opere de care Eugen
Simion însuşi s-a ocupat (Proza lui Eminescu, 1964;
Mircea Eliade, nodurile şi semnele prozei, 2005, 2006).
Scriitorii, criticii sunt „portretizaţi” cu aceleaşi unelte
ale antitezelor încrucişate. Despre pretenţia lui Eugen
Ionescu de a crea o nouă formă de critică literară (Nu):
„El neagă ceea ce a scris, apoi neagă şi ceea ce a
negat. Cu Eugen Ionescu nu-i nimic sigur.” (p. 123). Nu-i
nimic sigur nici cu atacul lui Eugen Ionescu la adresa
geniului, acuzat că este „o formidabilă lipsă de personalitate”, încât orice om mediocru este mai autentic
decât un geniu (p. 137). Fireşte, atitudinea anticipă convingerea modernilor că a trecut vremea marilor creatori,
a „demiurgilor”, în favoarea inginerilor de texte, credinţă
căreia şi Eugen Simion a trebuit s-o ia în calcul. Şi totuşi, moartea mitului scriitorului de geniu este amendată
astfel: „O literatură nu poate trăi însă numai din gloriile
(modelele) ei vechi. Trebuie să inventeze propriile mituri
ca să poată supravieţui. Vă daţi seama ce posomorâtă

Iordan Datcu

ar fi viaţa într-o literatură fără mari scriitori?! Ar mai merita, atunci, să trăieşti în logosferă?”
După 54 de ani de la debutul editorial şi după 33 de
ani de la apariţia Sfidării retoricii, critica sintetică a lui
Eugen Simion îşi arată abia astăzi valenţele de mare
scriitor (critic şi istoric literar, memorialist etc.), de conştiinţă echilibrată, responsabilă faţă de viitorul culturii
române, pe care a slujit-o şi o slujeşte cu un devotament exemplar, lăsând în urmă nu numai creaţia proprie, dar şi împlinirea unor hasdeene proiecte, în
postura de membru marcant al Academiei Române, dar
nu numai: facsimilarea manuscriselor Eminescu, Dicţionarul general al literaturii române, seria de ediţii critice
într-o colecţie de tip Pléiade, terminarea Dicţionaruluitezaur al limbii române. O istorie a literaturii române, la
care ştim că lucrează, ar putea să împlinească imaginea singulară a personalităţii sale de critic şi istoric literar, dublat de un eseist de o rară fineţe ideatică şi
estetică. În cazul său, monumentalul, în ipostaza de
grandios disciplinat, e reperabil la nivelul întregii opere
şi al marilor proiecte duse la împlinire.

COLECŢIA „OPERE FUNDAMENTALE”
LA UN MOMENT SĂRBĂTORESC
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a o realiza. A căzut de acord, totuşi, că merită să încercăm. «O sută de cărţi fundamentale – ziceam eu – să
selectăm cele o sută de cărţi fundamentale din cultura
română»”.
Proiectul avea însă să devină realitate începând din
decembrie 1999.
Pe 1 februarie 2018, Academia Română și Fundaţia
Națională pentru Știință şi Artă au invitat, în Aula Academiei, pe iubitorii de literatură să participe la ceremonia prilejuită de apariţia celui de al 200-lea volum din
seria „Opere fundamentale”, dedicată clasicilor literaturii
române. Semnificativ este faptul că academicienii care
au lăudat colecția au fost de specialităţi diferite: Cristian
Hera, Victor Voicu, Nicolae Breban, Răzvan Theodorescu, Victor Spinei, Mircea Martin (acesta membru corespondent), Ioan-Aurel Pop, după care au vorbit tinerii
critici literari Andrei Terian, Paul Cernat și Bogdan Crețu
și în fine Eugen Simion. Au fost rostite elogii precum
PRO

Dintre tipurile de carte franceză pe care le-a văzut
Eugen Simion, în anii 1970-1973, când s-a aflat la
Paris, ca lector de limbă şi literatură româna la Sorbonne IV, o atracţie specială a exercitat asupra sa
„Bibliothèque de la Pléiade”, care apare din 1931 la Gallimard. Atunci i-a încolţit ideea de a face ceva similar
pentru România și i-a împărtăşit gândul lui Marin Preda:
„Ideea de a lansa o colecţie de tip Pléiade în literatura
română – şi-a amintit el în 3 decembrie 2005, în primul
catalog al colecţiei românești – este mai veche. Am discutat acest proiect, prima oară, cu Marin Preda, la Mogoşoaia pe la sfârşitul anilor ’70. Cultura română – îi
spuneam directorului «Cărţii Româneşti» – merită să
aibă o asemenea colecţie de două ori avantajoasă: o
dată pentru că oferă cititorului un obiect estetic, a doua
oară, pentru că strânge într-un volum sau mai multe
opera integrală a autorului într-o ediţie critică. Preda se
arăta sceptic, nu cu ideea în sine, ci cu posibilitatea de
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„realizare monumentală”, „operă de realizare naţională
şi internaţională” ș.a.
Sponsorizarea colecţiei a fost mai tot timpul o problemă. Dacă a găsit înţelegere la doi miniştri care s-au
succedat la ministerul Culturii, Ion Caramitru și Răzvan
Theodorescu, n-a mai găsit-o la ministrul care a urmat,
Mona Muscă, aceasta spunând că băncile sunt cele
care trebuie să susţină financiar colecţia. Nici Parlamentul, nici altă instituţie publică n-au venit în sprijinul
colecţiei. Iată de ce coordonatorul colecţiei a profitat de
prezenţa la manifestarea din aula Academiei Române
a senatoarei Ecaterina Andronescu pentru a face un
nou apel de a fi votată o lege a sponsorizării de către
stat a unor astfel de lucrări. Lipsind un asemenea sprijin, Eugen Simion a apelat pentru subvenţionarea unor
ediţii fie la Consiliul Judeţean Alba, fie la Primăria din
Arad, fie la Primăria din Dumbrăveni-Suceava, fie la
Universitatea „Emanoil Gojdu”, fie la oameni de afaceri,
receptivi arătându-se „oameni de bine, sensibili la cultură, care înţeleg că oraşul lor se înnobilează dacă respectă, în acest mod, valorile literaturii ivite, în decursul
vremii, în sfera lor geografică, respectându-se, astfel,
pe ei înşişi”. Din 2016, Fundaţia Naţională pentru Știinţă
şi Artă a încheiat un protocol de colaborare cu Muzeul
Naţional al Literaturii Române şi, prin el, cu Primăria
Municipiului Bucureşti în vederea subvenționării apariţiei ediţiilor din cadrul colecţiei. Profitând, de asemenea,
de prezenţa la manifestarea de la Academia Română a
viceprimarului Domniţa Florescu, Eugen Simion a rugato să transmită primarului Capitalei rugămintea de a fi
semnat cât mai repede protocolul amintit.
Ediţiile critice cerând o pregătire de ani de zile, au
fost preluate o serie de ediţii mai vechi, însă îmbunătăţite: ediţia Nicolae Bălcescu, Opere I-II, de Gheorghe
Zane, a fost reactualizată de Dorina N. Rusu; ediţia Ion
Ghica, Opere I-III, de Ion Roman, a fost revăzută şi actualizată de Daciana Vlădoiu, Alexandra Ciocârlie,
Ileana Mihăilă, Alexandru Farcaș, Oana Soare şi Nicolae Mecu; ediţia Mihail Kogălniceanu, Opere I-III, de
Dan Simonescu şi Andrei Nestorescu, a fost revizuită
filologic de Monica Vasileanu, iar Dorina Rusu și Nicolae Mecu i-au alcătuit reperele critice, în fine, prefaţa a
fost scrisă de Al. Zub; ediţia Gib I. Mihăescu, Opere I-III,
de Al. Andriescu, a fost revăzută integral; la fel s-a procedat cu C. Negruzzi, Opere, ediţie îngrijită de Liviu Leonte.
Este lăudabil recursul la editori cu îndelungată experienţă: D. Vatamaniuc pentru editarea operei lui
M. Eminescu, Mircea Anghelescu pentru alcătuirea ediţiilor Ion Heliade Rădulescu şi Nicolae Filimon, T. Vârgolici pentru ediţiile D. Bolintineanu şi Panait Istrati, Ion
Dodu Bălan pentru opera lui Octavian Goga, Elena Zaharia Filipaş pentru opera lui Ion Vinea, Al. Săndulescu
pentru opera lui G. Topîrceanu, Ioan Adam şi Georgeta
Adam pentru reeditarea romanelor lui Duiliu Zamfirescu, C. Mohanu pentru opera lui Ioan Slavici, George
Gană pentru opera lui Lucian Blaga, Mitzura Arghezi și
Radu Traian pentru opera lui Tudor Arghezi, Stancu Ilin,
Nicolae Bârna și Constantin Hârlav pentru opera lui
I.L. Caragiale, Barbu Cioculescu pentru opera lui Mateiu
Caragiale, Nicolae Mecu pentru opera lui G. Călinescu,
Gabriela Omăt şi Viviana Șerbănescu pentru Hortensia
Papadat-Bengescu, Opere I-III, revelaţia ediţiei fiind romanul inedit Străina, crezut multă vreme pierdut, Ilie
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Rad pentru ediția I. Agârbiceanu, Al. Ruja pentru edițiile
Ioan Alexandru și Ștefan Augustin Doinaș, Gheorghe
Chivu şi Eugen Pavel pentru ediţia Ion Budai-Deleanu,
Marin Diaconu pentru ediţiile Emil Cioran şi Mircea Vulcănescu, Victor Durnea pentru ediţiile G. Ibrăileanu și
C. Stere.
Cum însă colecţia nu putea să avanseze prin preluarea unor ediţii mai vechi ori cu altele elaborate de colaboratori externi, mai tineri cercetători de la Institutul
de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” au devenit
alcătuitori de ediţii critice. Importanţa demersului lor
este afirmată în următorul pasaj al coordonatorului colecţiei, acad. Eugen Simion: „Cine crede că o ediţie critică se face uşor, asamblând doar textele autorului, se
înşală profund. Iar cine crede că o cercetare de acest
fel nu-i o operă intelectuală de performanţă se înșală
de două ori. Convingerea noastră (şi, în acelaşi timp,
ambiţia noastră) este să dăm culturii române un corpus
de ediţii de referinţă din clasicii români, împiedicând,
astfel, improvizaţia, lucrul de mântuială, pe scurt, adamismul de care suntem de multe ori suspectați. O cultură puternică cere și o civilizație puternică a culturii”.
Subliniem cu deosebită satisfacţie faptul că o serie de
tineri cercetători au contribuit la alcătuirea unor remarcabile ediţii: Oana Safta a colaborat cu Pavel Ţugui la
alcătuirea ediţiei A.E. Baconski, Oana Soare a alcătuit
ediţia Ştefan Bănulescu, tot ea, dar şi colegii săi Alexandra Ciocârlie, Alexandru Farcaş, Magdalena Dragu,
Ileana Mihăilă au lucrat, alături de coordonatorul Nicolae Mecu, la alcătuirea mai multor volume din publicistica lui G. Călinescu, Mihaela Constantinescu-Podocea
a întocmit ediţiile Mihail Sebastian şi Marin Sorescu,
Cristina Balinte este autoarea ediţiei Sorin Titel.
Cartea tipărită de Academia Română şi Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi Cultură, Colecţia Opere fundamentale 200 de volume, Catalog 2000-2017, cuvântînainte de Eugen Simion, medalioane de Nicolae Mecu,
tipărită de Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române (2018, 216 p.) conţine, pe lângă prezentarea ediţiilor propriu-zise, şi ediţii speciale, câteva antologii,
precum Avangarda românească de Ion Pop, Basme populare româneşti, de Iordan Datcu, N. Constantinescu
şi A.Gh. Olteanu, Cronicari munteni şi Literatura română
medievală de Dan Horia Mazilu şi Marii cronicari ai Moldovei de Gabriel Ştrempel. În fine, sunt prezentaţi cei
patru scriitori străini: Immanuel Kant, Thierry de Montbrial, Marcel Proust şi W. Shakespeare.
În coordonarea generală a lui Eugen Simion a intrat
şi scrierea a 50 de prezentări, cele mai multe fiind intitulate prefeţe, introduceri sau postfeţe, doar câteva, la
Ion Budai-Deleanu, I.L. Caragiale, Anton Holban, Titu
Maiorescu, C. Negruzzi, Hortensia Papadat-Bengescu
şi C. Stere intitulându-se studii introductive.
Colecţia fiind alcătuită din cărţi elegante, catalogul îi
menţionează pe cei care au asigurat viziunea grafică:
Mircia Dumitrescu & Anna Maria Orban, Editura Univers
Enciclopedic Gold şi apoi Editura „Monitorul Oficial”.
Cele 200 de volume apărute până acum sunt prezentate de Eugen Simion doar ca o bornă dintr-un parcurs mai lung al colecţiei, care intenţionează să se
diversifice, să cuprindă şi cărţi fundamentale de istorie,
Nicolae Iorga în primul rând, alte ediţii din scriitori români precum I. Minulescu, Pompiliu Constantinescu,
Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Ion Pillat, V. Voi113
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culescu, Camil Petrescu, alţi scriitori străini, ca Baudelaire.
Data la care a fost organizată ceremonia din Aula
Academiei Române a avut o semnificaţie specială, despre care scrie Eugen Simion în cuvântul său înainte la
catalog, şi anume că volumele apărute în „Opere fun-

Lucian Chișu

damentale” şi alte realizări ale Academiei Române sunt
„modul nostru de a întâmpina o sută de ani de la Marea
Unire din 1918, atunci când românii s-au putut regăsi
între graniţele aceleiaşi ţări. Un eveniment major în istoria noastră. La pregătirea şi realizarea lui, scriitorii români din mai multe generaţii au avut un rol esenţial”.

„TÂNĂRUL” EUGEN SIMION
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seamă de discipoli l-au urmat. Alții l-au părăsit pe drum,
dar convingerile sale au fost îmbrățișate de noi adepți
și, acum, la împlinirea vârstei de optzeci și cinci de ani,
în pofida deconcertantei diversități de opinii și a marasmului cultural în care spun unii că ne-am afla, rezultatele eforturilor sale benedictine își arată roadele: a redat
cititorului contemporan cele 45 de Caiete Eminescu,
manuscrisele poetului donate în 1902 de Titu Maiorescu
Academiei Române, inaccesibile de multă vreme; a finalizat Dicționarul General al Literaturii Române
(DGLR, 7 volume, 2004 -2009) și a editat deja alte patru
volume din cele opt ale ediției a II-a („revizuită, adăugită
și adusă la zi”); a coordonat 27 de volume din Cronologia vieții literare românești (CVLR, perioada 19442000); a scos Enciclopedia Literaturii Române Vechi
(2017); a prefațat marea majoritate a celor 200 de
apariții cu scriitori români reprezentativi din colecția
Opere fundamentale, format Pleiade; a inițiat seria de
întâlniri academice internaționale Penser l’Europe,
ajunsă la al șaptesprezecelea an, cu participarea unor
savanți din România, Franța, Belgia, Spania, Italia, Austria, Serbia, Grecia, Israel, Republica Moldova și, nu în
ultimul rând, organizează Colocviile naționale ale tinerilor critici, ajunse în acest an la cea de a XII-a ediție.
Alături de proiectele pe care le conduce, cărțile sale
se bucură de recunoaștere și vizibilitate atât în țară, cât
și peste hotarele ei, unde câteva dintre studiile semnate
de criticul și teoreticianul literar au fost tipărite la
universități și edituri de prestigiu: The Return of the
autor, Northwestern University Press, Evanston, Illionis,
(S.U.A., 1996), Le Retour de l’Auteur, L’Ancrier Editeur,
Strasbourg (Franța, 1966), Mircea Eliade, Spirit of Amplitude, East European Monographs (S.U.A., 2001),
Mircea Eliade, romancier, Paris, Oxus (Franța, 2004),
Le Jeune Eugen Ionescu, Paris, L’Harmattan (Franța,
2013), Cioran, une mythologie de l’inachevé, Paris, Le
PRO

Academicianul Eugen Simion împlineşte 85 de ani
şi, totodată, mai mult de jumătate de secol de activitate
în domeniul criticii, eseisticii, istoriei și teoriei literare.
Frapante sunt două aspecte: vârsta din buletin, care nu
are nimic a face cu înfăţişarea posesorului cărții de
identitate și puterea de muncă neobișnuită, mai mult ca
sigur specifică anilor de tinerețe.
Domnul academician se ţine drept ca brazii de pe
crestele înălţimilor montane, arbori fără vârstă, pereni,
mereu verzi, impunători şi austeri. Credem că asocierea
i se potriveşte.
De cealaltă parte, la fel de impresionant se prezintă
edificiul cultural al cărui arhitect este. Zecile de mii de
pagini, scrise într-un ritm ce n-a cunoscut sincope, ridică la rangul de evidență prospeţimea și longevitatea
sa intelectuală, încât legendara formulă „tinereţe fără
bătrâneţe” devine în cazul acesta, împotriva oricăror
date de natură oficială, un adevăr. Scriitura sa din toate
sferele de preocupări, a căror anvergură nu mai este
cazul s-o invocăm, are un suflu constant proaspăt, incisiv și se desfășoară sub forma autenticelor dezbateri
de idei. Asemeni altor personalităţi ale literaturii şi culturii noastre, Eugen Simion îşi binemerită titlul de autor
național, cucerit de un număr restrâns de scriitori care,
depăşind limitele timpului social, s-au manifestat într-un
plan superior, în rândul elitelor. Contemporan cu sărbătoritul, Nicolae Manolescu, critic literar și, uneori, adversar al său, observa cu un mai vechi prilej aniversar:
„Autor al unor impresionante studii de sinteză, el n-a
lăsat nici un colţ al tabloului neacoperit”.
În această calitate de cărturar al faptei, Eugen Simion este autorul a numeroase cărți și studii fundamentale consacrate spiritualității românești. Afirmația că și-a
pus întreaga carieră în serviciul culturii române, în scopul cunoașterii și cultivării ei, este certificată atât de
opera personală, cât și de aceea de spiritus rector. O
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Soupirail, (Franța, 2016), Existențialismul românesc și
metafizica europeană, Belgrad (Serbia, 2016). Dintre
studiile publicate în ultimii ani la edituri din țară, atrag
atenția: Cioran, o mitologie a nedesăvârșirilor (Editura
Tracus Arte, București, 2014); Mircea Eliade. Nodurile
şi semnele prozei (ediţia a V-a, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2016); Ion Creangă, cruzimile
unui moralist jovial (ediția III-a revăzută și adăugită, Editura Tracus Arte, București, 2017); Posteritatea critică
a lui E. Lovinescu (Editura Tracus Arte, București,
2017). Pentru contribuțiile din întreaga sa viață,
personalității lui Eugen Simion i-au fost consacrate volume omagiale în ultimele decenii (2003, 2008, 2013) și
monografii, precum Modelul de existență Eugen Simion
(Editura Semne, București, 2013), scrisă de Mihai Cimpoi sau Eugen Simion. Profil spiritual (Editura Tracus
Arte, București, 2015), semnată de Marin Diaconu.
Am avut prilejul să scriu despre cărţile domniei sale
şi pot spune fără nicio rezervă că, în ceea ce mă priveşte, toate au fost revelaţii ale misiunii înalte pe care
o are critica în literatura și viaţa spirituală a unei națiuni.
În mesajul studiilor și cărților sale, în conținutul proiectelor pe care le coordonează, am descoperit un program, o direcţie pe termen lung, orientată către
aspirațiile înalte ale culturii și literaturii române. Am constatat că reperele sale adânceau literatura română ca
pe albie la a cărei stabilizare lucraseră toţi marii scriitori
(critici sau artişti ai cuvântului), că profesorul nu se lăsa
atras de miraje, ispitite și mode, urmându-și neabătut
ideea că istoria literaturii este una a capodoperelor limbii și literaturii române. În acest scop a început, încă din
anii tineri, să studieze opera eminesciană în proză, cri-

Adrian Dinu Rachieru
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tica estetică lovinesciană, apoi, fără a urma cronologic,
i-a vizat pe ceilalți, pe Marin Preda, Nichita Stănescu,
Tudor Arghezi, George Călinescu, Ion Creangă, Lucian
Blaga Petru Dumitriu, Neagoe Basarab, Dimitrie Cantemir, Ion Ghica, Kogălniceanu, Mircea Eliade, Eugen
Ionescu, Emil Cioran, toți scriitori și conștiințe artistice
exemplare, despre care a scris monografii, studii,
prefețe, în fine, cărţi de mare valoare, făcându-ne
părtași la sentimentul că aceştia reprezintă o sărbătoare
a spiritului românesc și că, înainte de a le căuta şi arăta
slăbiciunile umane, trebuie să ne bucurăm de existența
lor sub arcuirea în timp a versului horațian exegi monumentum aere perennius...
Mă voi opri în scurtul meu omagiu asupra celei mai
importante dintre ideile promovate de profesorul Eugen
Simion. Spirit lucid și atent la tot ceea ce se petrece în
dezbaterile domeniului în ultima perioadă de timp, autorul zecilor de cărți și sutelor de studii vine cu o viziune
optimistă asupra prezentului și demonstrează că, în
acest moment de cumpănă, literatura română are un
destin fast, contribuind cu forțele unei culturi de mică
răspândire, nicidecum minoră, cum o apreciază alți
confrați, la marea aventură a imaginației ideilor în universalitate.
De aceea, în acest moment sărbătoresc, cred că se
poate declara fără urmă de dubiu sau de reticență că
Eugen Simion face parte – alături de personalități precum D. Cantemir, Titu Maiorescu, B.P. Hasdeu, Mihai
Eminescu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, E. Lovinescu,
G. Călinescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Eugen
Ionescu, Emil Cioran – din familia celor mai alese dintre
spiritele umaniste autohtone.

EUGEN SIMION
ȘI „LECŢIA” LOVINESCIANĂ
Cine s-a încumetat să parcurgă răbduriu masivul
tom închinat de Eugen Simion tumultoasei posterități lovinesciene*, va îmbrățișa fără rezerve fraza-avertisment
pe care autorul însuși o propunea în chip concluziv. Cel
care făcuse din literatură chiar „modul lui esențial de
Eugen Simion, Posteritatea critică a lui E. Lovinescu, Editura Tracus Arte, București, 2017.
PRO
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existență” a fost, pentru E. Simion, un model urmat cu
sârguință, „preocupațiunea principală”, zice exegetul
(p. 186), justificând un program critic. De la doctoratul
cu Șerban Cioculescu (1969) și discipolatul recunoscut
în volumul monografic dedicat „scepticul mântuit”
(1971), o lucrare reabilitantă, tinerească, stufoasă, suspectată de pozitivism, scrisă cu afecțiune, încercând o
reevaluare corectă, studiind epoca și omul, firește pe
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suportul diagramei receptării operei. Volumul recent, ca
proiect fundamental, aduce la zi informația și este, neîndoielnic, o lucrare nodală, cum constata Bogdan
Crețu, luminând contextele, mereu învolburate, inventariind reproșurile (proletcultiste, protocroniste), repudiind „perspectiva schizofrenică” (p. 188), traversând
agitații ani ‘90. Când, se știe prea bine, conceptul autonomiei esteticului – ne reamintește E. Simion – a fost,
sub urgențele militantismului, vituperat, satanizat, suspendat. Primatul politicului a impulsionat un „revizionism
deșănțat”, haotic, sub pretinsa purificare morală. Iar esteticul a devenit, în ochii Monicăi Lovinescu, un concept
„leneș”, o diversiune, acoperind demisiile etice. Așadar,
conchide E. Simion, est-etica „preia puterea după 1990”
(p. 368). Încât, sub egida lui E. Lovinescu, dar trădându-i principiile, partizanii est-eticii, invocând o
situație istorică specială, renunță, într-o lume învrăjbită,
la „autonomism”, Simion devenind principala țintă a intelectualilor radicalizați, gălăgioși și revendicativi. El ar
conduce procesiunea „autonomiștilor”, devenind un trădător, un „fost lovinescian”, un dezertor demascat ca o
mare decepție, un apostol al apolitismului, cultivând un
estetism pervers, pus la zid ca „om al puterii”. „Înțepenit
în trecut”, reprezentând opoziția conservatoare, cum
scria N. Manolescu, ar fi blocat însuși procesul revizuirilor.
Se cuvine să observăm că, în furibunzii ani ‘90, conceptul lovinescian al revizuirilor face o formidabilă carieră și că lovinescianismul însuși e redus la revizuiri,
în alt sens însă, distorsionat politic. Încât „struțo-cămila”
etico-estetică, scria Valeriu Cristea, compromite criteriul
lovinescian, deschizând, în convulsionata și confuza
lume culturală postcomunistă, „o fază nouă o posterității
criticului” (p. 249), impunând supremația sensului moral
și alunecând în revizionism (ca „boală contagiosă”).
Dacă în disputa cu O. Paler pentru directoratul României literare, N. Manolescu blama inițial „noul oportunism”, pledând pentru „intrarea în normalitate”
(v. România literară, nr. 2/1990), cerând „să ne ocupăm
de cărți și de idei”, ulterior criticul a virat, pactizând cu
opiniile Monicăi Lovinescu, acceptând primatul politicului. O. Paler, în schimb, după ce, implicat, isterizat de
iluzii, invita la o baie politică într-un „deceniu gol”
(recunoștea tardiv), va salva prietenia care îl lega de Simion printr-o surprinzătoare scrisoare, acceptând, sub
protecția esteticului, că politica s-a dovedit „o pistă
falsă”.
În fond, Posteritatea critică a lui E. Lovinescu continuă studiul din 1971, sprijinindu-se pe o relectură a textelor și a contextelor. Cu mărturisita „voință de a fi drept”
și cu șansa distanței în timp, E. Simion reconstituie o
biografie publică și intimă (așa cum ni s-a destăinuit Lovinescu, ca diarist umoral în Agende), interesat de receptarea marelui critic, recuperat, deformat, cu o
posteritate „mistificată” (p. 249), „accidentată” (p. 551),
deseori „în cumpănă” (p. 310). Cu rădăcini maioresciene, dar „maiorescian dizident”, Lovinescu făcuse din
scris o terapie și oferise, prin testamentarul ciclu junimist, un „îndreptar estetic și moral” (p. 549). S-a bucurat, credea Monica Lovinescu (prin 1983), după
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recuperări etapizate, de „o posteritate însorită”, lăudând
atunci „semnele” de rezistență prin cultură în regim totalitar, ca terapeutică subversivă. Părăsind „utopia estetică a tatălui” (p. 427), diarista pariziană, cu știutu-i stil
casant, tranșant, va introduce în publicistica postdecembristă conceptul surogat al est-eticii, întreținând, se
știe, acerbe confruntări politice. O polemică „absurdă”
(p. 275), „fără noimă”, crede E. Simion (p. 551), irosind
energii și făcând să curgă sânge intelectual. „Cabala
apoliticilor”, suspectă, cu jocuri oculte, considera Monica Lovinescu, însemna o perfidă uzurpare a lovinescianismului. Unii dintre vechii rezistenți, „desfigurați”,
„descalificați”, devin „oportuniști de Curte-Nouă”, distrugând lovinescianismul din interior, blamând
„prejudecățile est-etice”. Și, în primul rând, E. Simion,
cel care, sub „masca apolitismului”, ca „estet oficial”,
sfida urgențele momentului, refugiat în țarcul apolitismului, sprijinind o „operă de restaurație”. Or, E. Simion,
invocând „marele model”, se consideră un „incoruptibil
lovinescian” și nu acceptă teza că, în „vremuri de cumpănă”, esteticul ar fi o diversiune, autonomia – ca soluție
imorală – ascunzând „o mare lașitate”, cum vitupera de
la Paris fiica marelui critic. Mai mult, problema autonomiei este capitală pentru exercițiul critic, scrie E. Simion
iar Lovinescu-esteticul este „esențialul Lovinescu”
(p. 279). Oricum, în vacarmul postdecembrist, într-o
lume literară în schimbare, invadată de politic, în vizorul
revizionist-moral, „procesul” intentat autonomiei esteticului oferă un „capitol complicat” (p. 292) al posterității
lovinesciene. Și face din atitudinea față de Lovinescu
un test esențial pentru noua generație, supusă altor presiuni ideologice (globalizare, comercializare), configurând o schimbare de paradigmă. Sfatul său rămâne,
însă, de neclintit: tema esențială nu poate fi decât literatura română!

*

Obsesiva temă a revizuirilor, stârnind polemici purtate cu îndârjire viscerală era corelată – inevitabil – cu
discuţiile despre canon. În pofida alunecărilor (numeroase) în revizionism, în pofida prezenteismului agresiv
(refuzând trufaş-beligerant continuitatea), a controverselor imunde care au răvăşit şi polarizat viaţa culturală
postdecembristă, „abdicarea” canonului nu s-a petrecut,
totuşi. Mai mult, mai degrabă reconfirmat, canonul
„moştenit” rezistă; şi pare a îndreptăţi concluzia lui
N. Manolescu, criticul considerând că „niciodată, canonul n-a părut a fi impresionat direct de politic”. Tentative,
se ştie, au fost, de-ar fi să pomenim, de pildă, eşecul
realismului socialist, încercând a impune o literatură
nouă (ca moment zero). Iar după decembrie ’89 s-a propus, cu vehemenţe justiţiare, o reconfigurare a canonului printr-o grilă „sever controlată politic”, nota, cu
îndreptăţire, Nicoleta Sălcudeanu. Or, cercetarea peisajului literar identifică, la o rapidă ochire, fie spaima de
revizuiri (blocând procesul), fie, dimpotrivă, canibalismul
axiologic, demolator. Pornind, fireşte, de la preceptul lovinescian, criticul de la Sburătorul vorbind de teoria mutaţiei valorilor estetice şi a autonomiei artei. Şi
PRO
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înţelegând procesul, în primul rând, ca autorevizuire.
Cei care vesteau o nouă ordine literară, constată, iritaţi, că sacrosancta ierarhie şaizecistă, alimentată ani
în şir cu „epitete entuziaste”, rezistă încă. Că o nouă
imagine axiologică a literaturii noastre întârzie, chiar
dacă nimeni nu pare să conteste necesitatea revizuirilor. E vorba, mai degrabă, de o accepţie formală, de un
discurs inerţial al frontului critic, dacă „liberalizarea” înseamnă pulverizarea unor dogme şi cutume, defrişarea
spaţiilor tabuizate. După cum (aici ne întâlnim cu opinia
lui I. Simuţ), revizuirile postdecembriste au un ton vindicativ moral. Şi în asta rezidă şi slăbiciunea lor.
Posteritatea lui E. Lovinescu, constatase Mircea Iorgulescu,ar fi, din păcate, „ofilită”, ajungându-se chiar la
anularea lovinescianismului. Valul revizuirilor a vizat, la
ordin politic, indexarea unor autori, uitându-se că procesul are „o cadenţă naturală”, rezultat al unor acumulări şi al unor prefaceri (de gust, standarde etc.). Cele
„cinci posterităţi” ale lui Lovinescu, identificate de Mircea Iorgulescu, divulgă un paradox: deturnat, el face loc
unor revizuiri contaminate politic, sub comanda unui
„cor anticomunist tardiv”. Încât, demontând confuzia
dintre etic şi estetic, Nicoleta Sălcudeanu sublinia tocmai „sensul etic şi revanşard” al revizuirilor literare postcomuniste, întrebându-se, cu temei, dacă ele definesc
o mişcare literară, se vor un demers estetic sau exprimă
un fenomen politic.
Trebuie să observăm, pe urmele lui Eugen Simion,
că cea care a trădat lovinescianismul a fost tocmai fiica
criticului, Monica Lovinescu. Nimeni nu poate contesta
rolul jucat de tandemul Monica Lovinescu / Virgil Ierunca în efortul de coagulare a opoziţiei româneşti (anemică, totuși). Şi, mai ales, a influenţelor, cu rol director,
în viaţa culturală românească după cotitura istorică din
1989. Evident, în acel Bucureşti-sur-Seine, cum spunea
inspirat M. Iorgulescu, pelerinajul intelectualilor noştri
(în clandestinitate, desigur, în epoca ceauşistă) însemna nu doar o solidaritate complice. Vizitele echivalau cu un „ritual valorizant”, gazdele bucurându-se de
respect moral şi autoritate; cei „unşi” la Paris se întorceau, într-un mediu opresiv, aureolaţi şi omologaţi. Doar
că acea critică est-etică, preluată de la Timothy G. Ash
(un „făuritor de formule fericite”, recunoştea Monica Lovinescu), purtată „în tranşeele exilului”, devenise o critică de front, degradând demersul critic. Ingerinţele
politicului (ca anticomunism) erau la vedere, livrând etichete şi ignorând valoarea intrinsecă, printr-o legitimă
abordare estetică. Cum grupul parizian a dat tonul în
evoluţia postcomunistă a culturii noastre, atitudinea „de
front” a devenit o prelungită răfuială între „buni” şi „răi”,
instaurând un „jdanovism pe dos”. Să fie acestea, cu
adevărat, revizuiri? se întreabă autoarea, cea care
practica, în volumul Revizuire și revizionism în literatura
postcomunistă, „o lectură suspicioasă” (cf. Alex Goldiş).
Pentru a conchide ferm: „nu se poate revizui estetic
nimic prin mijloace extraestetice”.
În cadrele societăţii româneşti, nemulţumirea generalizată coexista cu tăcerea conformistă şi elasticitatea
morală; teroarea difuză, cu excepţia unor voci singulare,
n-a condus la articularea unei mişcări de protest în
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sânul breslei. Botniţa comunistă n-a împiedicat nici viesparul scritoricesc să dea în clocot, oferind delaţiuni,
compromisuri, duplicităţi, şicane etc. Şi dacă, în paranteza comunizantă, strategia no combat („rezistenţa prin
cultură”) îndemna la pasivism politic (apolitism), postcomunismul, prin voci belicoase, a încurajat, paradoxal,
radicalizarea discursului, îndemnând, în condiţiile pluralismului, la intoleranţă. Şi stigmatizând pe cei cantonaţi „în ţarcul apolitismului” (cazul lui Eugen Simion,
aflat în fruntea listei). Iată un greu de explicat alt „paradox românesc”, deşi alibiul rezistenţei „prin cultură”
(marginal, iluzoriu oricum şi nepericulos pentru regim,
constatase Adrian Marino) devine azi necesar, încercând a anihila „imbecilizarea prin media”.

*

Deşi un mare neliniştit (cum, deseori, s-a mărturisit),
Eugen Simion, printr-un tenace efort de autoconstrucţie,
probându-şi strălucit vocaţia, având şi şansa longevităţii, cu o bătrânețe dinamică (rodnicie editorială şi proiecte de amplitudine culturală) face figura unui ins
cordial, de evidentă civilitate, ca om de lume. Este, recunoştea însuşi criticul, „fructul voinţei”. Chiar dacă
„zbierătorii din Cetate” nu obosesc iar „retorica jelaniei”
e practicată sârguincios. Un arhitect cultural, vom
spune, o figură spiritualizată, de rafinament francofon,
un constructor preocupat de soarta literaturii noastre,
animat, printre atâţia demolatori, de mari proiecte, în
pofida defetismului proverbial (ca blestem etnic). Un eurolucid (vezi colocviile Penser l’Europe), lansând şi coordonând iniţiative de miză majoră, de la tentativele
(împlinite) de reconstrucţie instituţională pe filieră academică (fiind, două mandate, în fruntea Academiei) la
izbânzi editoriale de ecou: DGLR, Atlasul lingvistic, Cronologia vieţii literare româneşti, operele clasicilor în colecţia de tip Pleiade. Dar, înainte de toate, un
comentator avizat al literaturii, cultivând stilul epic, citit
şi pentru frumuseţea textelor sale. Cu bucuria lecturii,
deci, într-o proză de idei, excelând în arta portretistică,
fără a neglija „lectura vieţii”. Cu diagnostice corecte, cu
judecăţi credibile, sedimentate, interesat de înnoirea
discursului critic. Şi acuzat, discret sau făţiş, taman pentru „monotonia corectitudinii”. Or, în viesparul scriitoricesc, Eugen Simion încearcă să fie un spirit obiectiv.
Cumpănit, cu o „egalitate de umoare”, chiar excesivprudent pe alocuri, el examinează cu ochi de moralist
„haosul fierbinte al momentului”; vrea o lectură „liberă,
lentă, avizată”, eliberând astfel vocile textului şi redescoperindu-se (mereu) pe sine, palpând creaţii în mers
şi creionând un destin de epocă. În fine, temperanţa,
rezumând sugestiv, împiedică erorile flagrante. Să nu
uităm, Eugen Simion nu este un pionier, ci, aşa cum s-a
spus (uneori maliţios), un critic „de consolidare”. Nu
poate vibra? Ar fi o răutate să preluăm afirmaţia (strecurată de cârcotaşi, nu puţini, cei care confundă – nepermis, dar cu bună ştiinţă – criteriile şi lipesc, cu o
uşurinţă iresponsabilă, etichetele). Acel „portret al operei” creşte descriptiv din felii analitice şi exigenţă morală,
dovedind echilibru şi autoritate: adică, altfel spus,
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Eugen Simion, personaj subțire, seniorial-prudent, inspiră încredere şi este, recunoştea Nicolae Manolescu,
„un critic ascultat”.
Fireşte, nu a fost ocolit de mizeriile vieţii literare; se
luptă cu mentalitatea feudală care vrea să juguleze critica (câţi scriitori, să recunoaştem, nu visează – în secret ori ba – să vasalizeze un critic?). Cu harta scrierilor
unui autor în faţă, criticul oficiază; fraza sa se aşterne
cu eleganţă, rezervată şi sobră, fără plăcerea execuţiei.
Eugen Simion nu este un critic posomorât, lansând replici joase; respinge fără cruzime, propune cărţi luminoase, deşi deziluziile vin, îl încearcă („nu ştiam ce mă
aşteaptă”, se apăra – candid – autorul); în fine, intelectualismul său suportă rafalele unor arţăgoşi polemişti
de ocazie, coborând (inevitabil, oare, la meridianul nostru balcanic?) temperatura dialogului înspre colcăiala
patimilor neînfrânte, revanşarde.
Vom recunoaşte că Eugen Simion a devenit o instituţie. Criticul ne înlesneşte o „lectură” a ultimelor decenii
literare, descoperind istoricitatea şi continuitatea. El are
sentimentul valorilor şi e mereu atent la context. Propune rezumate în stil călinescian (de fineţe analitică,
fără imaginaţia fugoasă şi furibundă a „divinului critic”),
grefate însă pe un temperament lovinescian. „Lecţia” lui
Lovinescu lucrează. Ea este, înainte de orice, o lecţie
morală. Criticul de la Sburătorul îşi învingea „fondul de
nelinişti” (temperamentul, în ultimă instanţă), afişând un
scepticism „cordial şi creator”. Confiscat de literatură,
el devenea un personaj literar, exprimând exemplar un
destin, croit pentru „o profesiune aspră”. Simţul valorilor,
imperativul etic, capacitatea de expresie, distanţa (care
nu trădează comunicarea şi comuniunea) converg şi
propun o mască lovinesciană. Critic-sinteză, Eugen Simion trăieşte la rându-i, probabil, o dramă temperamentală; dar admiraţia pentru Lovinescu nu înlătură iradiaţia
altor modele. Categoric, se fereşte de excese. O „curiozitate sinceră”, zicea Ovid S. Crohmălniceanu, îl
mână fără istov, dar nu cade în capcana fanatismului.
E interesat de achiziţiile metodologice, dar nu este un
„metodolog”; evită, repet, fanatismul metodelor, testându-le pe rând. Ceea ce contează este existenţa care
se caută şi se exprimă, dezvăluindu-şi „tonul fundamental”. Puterea de a ajunge la creaţie cheamă viaţa ideilor:
şi, neapărat, proza ideilor. Eugen Simion caută acel
„dincolo” al operei, descoperă figura ziditorului, a celui
„îngropat” în text; o figură morală în ultimă instanţă, apărând demnitatea şi responsabilitatea ideii de scriitor. Privirea sa – sceptică, de sus – nu scapă detaliile
semnificative. Strălucit analist, criticul desfăşoară pânze
epice, lăsând să se vadă la tot pasul plăcerea scriiturii.
El interoghează peisajul istorico-literar şi recurge, deseori, la portretizări. Evită aerul funerar, tirania gustului,
imperialismul opiniei. Are instinct epic şi mai puţin o armătură teoretică. Câtă vreme opera e chiar „voinţa
noastră”, din experienţa franceză, de pildă, Eugen Simion reuşea o redescoperire de sine: traversând alte
medii, respirând altă spiritualitate, criticul află rostul propriei existenţe.
Dar criticul, autor de fragmente analitice, gustă sinteza. Fie că plonjează în tematism, fie că e tentat de
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monografism, fie că discută (cu vădită simpatie) despre
insurgenţii optzecişti sau despre „literatura subiectivă”,
el e preocupat de construcţie. Eugen Simion încearcă,
cu „ironie elegantă”, profiluri de epocă, radiografiind grupurile literare. Chiar gestul recuperator pledează în
acest sens: vocaţia construcţiei se sprijină pe respectul
pentru cuvântul scris şi, implicit, pe morala actului critic.
Când vorbeşte despre „drama talentului copleşit de vremuri” sau despre zgomotoasa noastră viaţă literară, criticul nu face cu ochiul galeriei; el apără în permanenţă
ideea de scriitor, alianţele axiologice fiind urmate şi armate de o reflecţie etică. Aventura scriiturii nu rămâne
în ţarcul analizei; conexiunile spirituale identifică (fără
patimă joasă) cusururile şi moravurile, sancţionând abdicările. Creşte, pe baza unor lecturi atente, sondând
profunditatea, un scenariu epic atrăgător, decontractat
(cf. L. Raicu), o linişte spirituală care ne învăluie, depărtându-ne de rumoarea cafenelei, macerând, vai, energiile.
Critica, bineînţeles, este o continuă polemică. Orice
critic se desparte (parţial, delicat sau brutal) de ideile
primite, digerate, trăind (şi rămânând) prin coeficientul
de originalitate. Critic politicos, sedus de înnoirea spiritului, Eugen Simion vrea să rămână senin: îşi doreşte
să fie drept, impunând prin civilitatea tonului şi urbanitatea rezervelor. Se desparte, hotărât, de polemica în
varianta sa balcanică şi, curios, face din observaţia morală „hrana” literaturii. Este foarte prezent în propria-i
operă. Emancipat de tirania modelelor, pătruns de o curiozitate vie, indicând o invidiabilă tinereţe a spiritului,
vrea să scrie o istorie a literaturii contemporane atingând „o înaltă seninătate”. Oferă judecăţi rezistente la
dintele vremii şi îşi oferă o atentă construcţie de sine.
Este plin de civilitate, protocolar, ferm când respinge;
eleganţa frazei şi echilibrul edificiului dau trăinicie acestui spectacol exegetic, mereu înalt, fără a plăti tribut deliciilor suporterilor. În fond, ceea ce doreşte criticul ar fi
„să ne înţelegem mai bine cu prezentul”. Demarând
seria Scriitorilor români de azi Eugen Simion nu uită că
„prestigiul unui critic se bazează pe acţiunea lui luată în
totalitate”. Or, criticul nu are doar un raft de cărţi, ci o
operă; mai mult, cu sentimentul măsurii, vădind toleranţă şi permeabilitate, el îşi taie drum spre „opera capitală”.
Negreşit, această Istorie a lui Eugen Simion (dacă
vrea să fie o Istorie) va trebui reordonată, adusă „la zi”.
Ea este, deocamdată, lacunară: golurile de comentariu
privesc „articulaţiile” epocilor, explicarea contextului.
Dacă ea se doreşte un inventar al personalităţilor (titlul,
parcă, pentru aşa ceva ar pleda) „ligamentele” eseistice
vor fi, neapărat, trebuincioase. Oricum, criticul, dorindu-şi o confruntare „înceată şi profundă”, se trage deoparte, nu cade prizonierul exaltărilor, iubeşte relaţia cu
cărţile; iată spaţiul libertăţii sale, acel „cerc” al autorului,
refugiul său prin care bântuie „mogâldeaţa” singurătăţii.
Reîntoarcerea autorului nu este o vorbă goală; filigranat
în text, biografismul permite „dezvelirea latenţei”, încât
– ascuns, pudic, păstrându-se într-o „rezervă naturală”
(cum zicea Livius Ciocârlie) – Eugen Simion îşi dezvăluie prezenţa în tot ce scrie. Referind despre alţii, pagina
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sa ne aduce la rampă – fireşte, cu discreţie şi circumspecţie – chipul scriitorului însuşi, aflat la ceasul „mărturisirii”. Vocea moralistului răzbate, provocările
biograficului îl stimulează. Fie că vorbeşte despre egocritica lui Eugen Ionescu, despre Mircea Eliade ca spirit
al amplitudinii ori despre metafizica demonică la Cioran,
exegetul rămâne echilibrat, apărându-şi seninătatea,
străin de orice terorism metodologic. Coboară, însă, curios, în „pivniţele textului”, pledează pentru recuperarea
povestirii (reepicizare) şi reciclarea romanului, în plină
„pandemie romanescă” (dacă e să-l credem pe Richard
Millet), în fine, bemolizează, cu un seducător l’esprit de
finesse, orice impuls polemic. Să amintim, în treacăt,
reacţia lui Şerban Cioculescu, în 1981, conducătorul
tezei de doctorat despre „scepticul mântuit”, brusc iritat
de „dioptriile critice” ale unui Jean Pierre Ricard, de
pildă, invocat, printre alţii, după sejurul parisian. Crede
că Ion Creangă este (şi) o creaţie a operei sale, o a
doua naştere veghind un destin înalt; anecdotic,
menționăm că s-a încercat chiar, la Chişinău, cu ani în
urmă, o „moldovenizare” a lui Eugen Simion, prilejuită
de lansarea cărţii.
Evident, nu putem trece peste „păcatele” criticului:
de la descriptivismul tradiţional, rezumativ, de slab accent emoţional (cum i s-a reproşat), la prudenţa excesivă, rigiditate şi „refuzul riscului” (cf. N. Manolescu); de
la lectura „înceată”, excesul analitic (în dauna evaluărilor) şi „uşoara defazare” (cf. Alex Goldiş) la stigmatul
apolitismului, îndelung hulit ori la chestiunea revizuirilor,
inflamând ceata noilor procurori morali. Din fericire, în
pofida unor momente de mâhnire şi „acreală”, târât şi
pe la DNA, Eugen Simion rămâne un excelent mediator,
temperând excesele. Ia distanţă, îşi controlează vehemenţa, este şi rămâne – cu formula lui Roland Barthes
– în ariergarda avangardei (titlul volumului de convorbiri
cu Andrei Grigor). Încearcă să descopere, ispitit de spiritul interogativ, figura spiritului creator şi oferă, combinând biografismul cu analiza critică sagace, panorama
unei epoci, construind „o imagine moralmente corectă”,
aprecia „rivalul” N. Manolescu. Iar dacă, obosit, lehamisit, sastisit de mizeriile vieţii literare îl încearcă greaţa
de literatură, vindecarea e tot prin literatură. Încercând
a rezista la asaltul grafomanilor şi curtea oportuniştilor,
inventivi şi agresivi.
Vom reaminti un truism. Trăim cu ideea (o fi doar o
îndărătnică prejudecată?) că scriitorul român n-ar fi un
alergător de cursă lungă. „Optzecistul” Eugen Simion,
critic a cărui opinie contează, impunând prin mobilitatea
spiritului, infirmă cu strălucire o astfel de părere. Mai
mult, într-o vreme a ierarhiilor asaltate şi aprig contestate, a marasmului publicistic şi a vacarmului (după suprimarea chingilor totalitarismului), discursul critic,
purtat cu aplomb sub flamura revizuirilor, pare mai puţin
interesat de recuperarea valorilor. Dincolo de mutaţia
gustului, de o altă sensibilitate estetică, impunând –
vorba lui E. Lovinescu – şi o „receptivitate complice”, el
capătă, din păcate, o turnură iacobină, spunea chiar
E. Simion şi e frisonat, prin unele condeie, de pofta excomunicărilor, departe de toleranţa zgomotos clamată
din perspectiva pluralismului cultural. Dar revizuirile ceSAECULUM 3-4/2018
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rute din „unghiul” Postmodernismului înseamnă, de
fapt, o recombinare neistovit – jucăuşă a memoriei culturale, descoperind noi corelaţii şi genealogii. Şi impunând, prin demontarea ordinii modernului, diferenţa şi
dezacordul într-o lume care, după Francis Fukuyama,
nu mai e „împotmolită în istorie”. Şi care acuză apăsător
spleen-ul unei civilizaţii în pragul extincţiei. Aşa privind
lucrurile, postmodernismul n-ar mai fi doar o blândă
succesiune. El s-ar „bucura”, dimpotrivă, potrivit unor
voci, de o existenţă permanentizată, subterană, fiind un
discurs subversiv, o replică la paradigma dominantă,
detronând acum, chipurile, raţionalismul, pentru a impune vârtejul relativist al schimbărilor şi risipind iluzia
de a gândi în categoriile definitivului.
Într-o epocă postculturală, agonală, subjugată de
„prostituţia mediatică” era „firesc” să fie convocată, la
acest festin al conceptelor, şi postliteratura. Profeţi prăpăstioşi anunţă chiar moartea literaturii, odată cu declinul euforiei şi criza viitorului. În reflecţiile sale asupra
postliteraturii, Richard Millet, francez fiind, denunţă voluptuos globalismul anglofon şi moralismul postetic pe
suportul unei teosofii laice. La această limbă postliterară, cum o numeşte eseistul, s-a ajuns prin desacralizarea literaturii (având ca pivot decăderea romanului,
devenit, pe reţetă americană, consumist), degradarea
limbii (care ar funcţiona ca „gaj al autenticităţii”) şi, desigur, inflaţia casandrismului, eclipsând scenariile utopice. Dar utopia, fascinantă în sine, ferită de acele
„otrăvuri ideologice”, promiţând – precum în experienţa
sovietizantă – un „viitor radios”, nu este un gen literar,
ci un mod de gândire, un dat antropologic, escortând
aventura speciei umane. Or, industria mediatică, agresivă, expansivă, şi uniformizatoare, sufocă piaţa literară
iar oferta rimează, din păcate, cu doxa postmodernă.
Iar publicultura s-a instalat victorioasă în McWorld! În
pofida acestui context, deloc prietenos, literatura –
crede ferm academicianul Eugen Simion – nu va muri.
Iar în fiinţa criticului, avertiza tot el, lângă un Toma, încercat metodic de îndoială, aflăm, în complementaritate, un Petru care nu se leapădă nicicând de literatură!
„Personaj bovaric”, narcisiac (după unii), criticul,
aparent imperturbabil, se străduieşte „să-şi ţină firea”,
rezistând la ceea ce, îndreptăţit, numea „comedia vanităţilor rănite”. „Fantezia neagră” a contemporanilor îl deprimă; dar apără cu cerbicie libertatea spiritului, condiţia
etică a creatorului, autonomia esteticului. Şi încearcă
să-şi ţină în frâu umoarea, ferind-o de „salturi acrobatice”. Un efort enorm, invizibil, câştigător, constatăm;
chiar dacă, în clipele grele, recunoaște că „cel mai greu
pentru un critic român este să-şi ascundă dezamăgirile”.
Iar ele au venit/vin în avalanșă, dacă ar fi să pomenim
doar istoria tulbure a anilor postdecembriști.

*

Polarizând frontul critic, contenciosul revizuirilor, domolindu-şi, totuşi, în anii din urmă, furiile revizioniste,
întreţine gâlceava; binevenită, de altminteri, dacă nu
cade în emoţional şi inchizitorial, reproblematizând, firesc, proiecţia canonică (preluată, de regulă, inerţial) şi
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definind un metabolism cultural normal prin asumarea
literaturii „exiliste”. Angajând, desigur, şi alte teme (conexe, sensibile) precum, de pildă, colaboraţionismul, rezistenţa prin cultură, mitul „situaţiei ireversibile”, cu toată
gama reactivă (resemnare, pasivitate, disimulare, disidenţă ori grade de angajare). Dincolo de flexările conjuncturale şi presiunea ideologică, critica estetică a
creat, se ştie, un cod specific; faţetele epocii comuniste
cer, însă, o lărgire a perspectivei, angajând cercetarea
contextelor socio-politice, în prefacere. În defunctul
regim, supus poluării propagandistice, scriitorii se bucurau, totuşi, de o prestigioasă investiţie simbolică.
Încât, în pofida ingerinţelor ideologice, rezistenţa prin
cultură rămâne „ceva onorabil”, sub orice apăsare dictatorială. Doar că, acceptând existenţa prin cultură, „un
concept mai bogat şi mai adaptat”, ca noţiune-cadru,
cum propunea Gabriel Andreescu, intersectăm un complex existenţial, biografismul mutând accentul înspre o
contabilitate morală, stimulată de un detectivism chiţibuşar. O dată cu explorarea Arhivelor, prin dosarele
aruncate pe piaţă, o serie de dezvăluiri incomode, secretizate, devin material probatoriu pentru o istorie tenebroasă, oferind cunoaşterii publice „partitura
compromisului”. Sub flamura intransigenţei morale, a
revizionismului est-etic, militant, astfel de adevăruri inconfortabile capătă o turnură războinică, impunând, la
iacobinii de azi, ipoteza „deşertificării” (inadmisibilă). Logica „de front” face ravagii în numele maniheismului;
obiectivitatea, demersul „ştiinţificizat” sunt părăsite, eliticidul (şi el cu o bogată tradiţie) e în floare, adversităţile
„oarbe” renasc. Foiesc dispeceri voluntari, împărţind indulgenţe şi sancţiuni, sub stindardul unor „revizuiri sângeroase” (cf. Marin Mincu). Adevărat, „traficul între
epoci”, anunţa Gh. Grigurcu, tulbură oglinzile recepţiei.
Ar trebui să refuzăm prosternarea, inerţia gustului etc.,
chiar dacă „blocajul conservator”, până la un punct, se
impune natural. Deci nu e vorba de o posteritate tabuizată, muzeală, cu iz funerar. Confruntarea punctelor de
vedere ar conduce, legitim, la înnoirea perspectivei. Retorica revizuirilor a derapat însă, declasând şi scufundând valori cu o îndârjire viscerală. Oricum, ideea
reîntregirii culturii noastre, posibilă acum, a rodit şi promite a fi o veritabilă campanie, anunţând reaşezări în
canon; chiar dacă speratele „metamorfoze canonice”
întârzie, „lenevos amânate”, ar spune Virgil Nemoianu,
iscând frisoane ierarhice şi previzibile nemulţumiri. Dar
ele sunt inevitabile, rescriind şi „tămăduind” o Istorie
convulsionată. Cruciada revizuirilor, igienizând climatul,
dincolo de discordiile vieţii literare şi tectonica generaţionistă sau uzura didactică, ar putea oferi o nouă şansă
unor opere şi autori. Reevaluările presupun recitiri, cu
alţi ochi, fireşte. Gestul în sine ar însemna, tacit, recunoaşterea unor erori de judecată (ca autorevizuire); dar
operaţiunea, deşi necesară, se dovedeşte inutilă, constata Gh. Crăciun, de vreme ce nu poate inventa valori
„care n-au existat de la început”. În plus, rescrierea Istoriei literare vizează, spuneam, reîntregirea ei, recuperând valorile exilului, provocând noi „turbulenţe”. Prin
recalibrare, vor fi, desigur, pierderi la bursa valorilor literare.
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Virusat ideologic, supus presiunilor unui sistem opresiv, organismul literaturii îşi dereglase mecanismele de
valorizare. Încât procesul „comunismului literar”, în desfăşurare, pleacă de la constatarea, de uz obştesc, că literatura nu s-a bucurat de o evoluţie normală. Intervalul
comunizant trebuie cercetat etapizat, presupunând un
silitor travaliu, înregistrând spectaculoase schimbări de
climat şi deconcertante variaţii de apreciere. Inevitabile,
revizuirile critice, sub o dublă lectură, estetică şi sociologică, fac dovada unui metabolism cultural normal. Or,
noul cod de lectură, activând dezbaterile trans-estetice,
fisurează monopolul estetic, depăşind „reducţionismul
estetic”, curent în istoriografia noastră literară, constata
Mihai Iovănel; mai mult, tradiţia autonomiei esteticului
devine „material de disecţie” şi prilej de „dezbatere istorică”. Într-o versiune „mai suplă”, raţionează criticul,
esteticul, abandonat ca unic operator, trebuie să deprindă „valorile instrumentalităţii”. Relaţionând factorii
contextuali (genetici, culturali, politici), folosind un „lanţ
criterial”, zicea și Marian Victor Buciu, noua critică se
leapădă de „minciuna” criteriului unic; fără a subscrie
profeţiilor lui Sorin Alexandrescu care vestea şi cerea
„sfârşitul canonului estetic”! Bogdan Creţu este explicit
în acest sens: noul desant de critici „nu mai fetişează
esteticul”, opera – prin imanenţa esteticului – nu îşi
epuizează mesajul iar esteticul nu se mai opune ideologicului, fiind recuperat „ca un aspect esenţial al oricărei opere de artă”. Paradoxul e că în socialismul
dictatorial, într-un feroce context mono-ideologic, Ion
Simuţ, sistematizant-academic, „descoperă” patru literaturi paralele (oportunistă, evazionistă, subversivă, disidentă), în timp ce în „postcomunismul românesc”
Mihai Iovănel inventariază „ideologiile literaturii”. O
dublă perspectivă, estetică şi politică-morală, poate fi
răspunsul corect, credem, la frământările care animă
frontul cultural; dacă pentru memoria literaturii contează
efectele (operele), cauzele, cercetate în rama istoriei,
nu pot fi ignorate. În fond, operele sunt constante, lectorii sunt mereu alţii iar lecturile variază.

*

Dincolo de fondul epic al discursului critic, pigmentat
cu reflexia moralistului, bogata ideistică, experiența foiletonistică și sforțarea de obiectivare fac din opera lui
Eugen Simion, ca „faptă văzută din viitor”, cum ar fi
spus G. Călinescu, panoramând o literatură în mișcare,
o referință obligatorie, de prim-plan. Și ne gândim ce
destin ar fi avut criticul dacă, „june și șomer”, împovărat
de griji financiare, n-ar fi luat, în drum spre editură, o
decizie de ultim moment, salvându-l de la un debut
stânjenitor. Era vorba de un manuscris voluminos, comandat de ESPLA, despre Tradițiile realismului socialist. Tânărul critic, susținând în Tribuna acelor ani un
serial, a abandonat, din fericire, proiectul, evitând a glorifica produsele unei epoci turbulente, de negaționism
apocaliptic, așezată, ulterior, sub cupola marasmului
proletcultist. Și construindu-și o carieră înaltă sub pavăza „marelui său model”, cum observase sagacele
Șerban Cioculescu.
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Critica – un mod de existenţă

AUTORITATEA CRITICULUI

PRO

Împărtăşesc opinia lui Remy de Gourmont care înţelegea critica ca un mod de existenţă, ca o stare subiectivă, activă, inerentă loialităţii, demnităţii şi acordului
cu sine: „Împotriva părerii comune, critica e poate cel
mai subiectiv dintre toate genurile literare; ea e o perpetuă confesiune; crezând că analizează operele altuia,
criticul se dezvăluie pe sine şi se expune în public.” Este
şi cazul lui Eugen Simion, critic, istoric literar, eseist,
profesor universitar de referinţă, membru a numeroase
Academii europene şi Uniuni de creaţie, traducător,
mentor al unor reviste şi publicaţii de prestigiu din cultura română/europeană, continuatorul celei de-a treia
generaţii de critici postmaiorescieni, generaţie ajunsă
să se elibereze de complexele unei literaturi întârziate,
defazate, dar gata să se preocupe constant de teoria
formelor fără fond, de sincronismul lovinescian, de protocronismul ivit ca o antiteză necesară, de totalitarismul
„metodelor” critice, de supremaţia „mafiilor”/„găştilor” literare ce pretind că stăpânesc (sau poate chiar stăpânesc!?) literele autohtone. Uitându-mă prin „Biblioteca
Eugen Simion” mi-am amintit, fără voie, că Eugen Lovinescu „scepticul mântuit” – cum îl numeşte chiar academicianul în volumul din 1971 – era convins că „avem
ideile temperamentului nostru”. Aşa să fie?
Nu poţi să nu întrebi dacă autorul volumelor: Cioran
– o mitologie a nedesăvârşirilor, 2014; Ion Creangă.
Cruzimile unui moralist jovial, 2011; Tânărul Eugen
Ionescu, 2009; Genurile biograficului, 2008; Ficţiunea Jurnalului intim, I-III, 2001; Fragmente critice
I-IV, 1997-2000; Mircea Eliade un spirit al amplitudinii, 1995; Moartea lui Mercuţio, 1993 etc. este un om
apolinic (raţional, echilibrat, prudent, cerebral, moral,
dominat de concepte, lucid, orientat spre măsură, înclinat spre ordine şi armonie, contemplativ, detaşat, senin
etc.) sau unul dionisiac (deghizat în aparenţă, iraţional,
care cultivă „uitarea selectivă” şi promiscuitatea iluziei,
care iubeşte necondiţionat „adevărul dionisiac”, caută
originarul şi divinul, preferă istoria critică, adică judecătoare şi acuzatoare, repudiază erudiţia sterilă, consideră
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că scopul criticului este promovarea modelelor sublime
etc.) sau cele două tipuri de umanitate, teoretizate de
Nietzsche în Naşterea tragediei, sunt de fapt două faţete ale aceluiaşi om/scriitor? Condiţia de Ianus Bifrons
a criticului Eugen Simion este în esenţă conformă cu
principalele direcţii ale criticii secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea (critica marxist-sociologică,
psihanalitică, lingvistică şi stilistică, critica formalistă, organicistă, critica mitică, filosofică, semiotică etc.) şi explică firescul judecăţilor critice, iar în context, absenţa
dedublării teatrale – fronda, masca, fuga de simulacru.
În fapt, criticul confirmă, în cele peste 30 de volume,
ideea de continuitate a spiritului critic autohton, reiterând actualitatea acestuia în direcţia deschisă de E. Lovinescu, G. Călinescu, Perpessicius, Vladimir Streinu,
Şerban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, Tudor
Vianu, Constantin Ciopraga, Adrian Marino, Nicolae
Manolescu, Constantin Călin ş.a., spirit critic ce nu
poate funcţiona fără acceptarea „principiului autonomiei
esteticului” şi a „principiului revizuirii” (Moartea lui Mercuţio, 1993). Dacă adăugăm la titlurile semnate E.S. şi
enumerate mai sus, volumele Proza lui Eminescu,
1964; Orientări în literatura contemporană, 1965;
Eugen Lovinescu, scepticul mântuit, 1971; Scriitori
români de azi, I (1974); II (1976); III (1983); IV (1989);
Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian,
1977, Dimineaţa poeţilor, 1980; Întoarcerea autorului, 1981; Sfidarea retoricii, 1985 etc. vom observa că
asemenea lui E. Lovinescu, criticul şi istoricul literar
Eugen Simion ne apare ca fiind „autorul unei singure
cărţi, o carte despre sine al cărei arhetip pluteşte în
toate înfăţişările particulare pe care a vrut să i le dea
criticul.” (Marian Papahagi). Vorbim de acea „perpetuă
confesiune”, de fapt, devenire a criticului, aparent acelaşi şi în acelaşi timp, altul, după spiritul operei sau a
problematicii interpretate şi reconfigurate.
Cărţile criticului şi istoricului literar devoalează posibilitatea bovarică a acestuia „de a concepe şi a se concepe altfel”, rămânând, în acelaşi timp, aparent acelaşi.
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El ştie că hermeneutul este un tip dependent, unul care
nu-şi aparţine sieşi, ci Textului/Operei. Doctrinele, principiile, convingerile estetice, religioase, filosofice, politice etc. sunt temniţele lui. Nici mitologia fiinţei, nici
orgoliul exacerbat al creatorului nu-i pot ascunde „perpetua confesiune”, sub expresia depersonalizării, a alienării, a înstrăinării în Opera interpretată. Autoportretul
în palimpsest revelat în oglinzile operelor trădează relaţia de contiguitate şi compatibilitate între temperamentul înnăscut şi manifestările bovarice ale criticului cu
predispoziţii spre o devenire organică, spre o structură
clasică şi un spirit conciliant, niciodată radical, ci de
nuanţă în care ideea lovinesciană de revizuire este în
sine o configurare a mutaţiei valorilor estetice.
Revizuirile sunt cerute de evoluţia/involuţia literaturii
contemporane, confirmă o tendinţă generală şi pot fi remarcate şi la alţi critici literari: G. Călinescu, Pompiliu
Constantinescu, Şerban Cioculescu, Octav Şuluţiu, Nicolae Manolescu, Ion Simuţ ş.a. Revizuirea ca act de
onestitate a conştiinţei ar exprima cu adevărat consecvenţa criticului în raport cu propriile principii, cu necesitatea interioară de a fi permanent în acord cu
metamorfozele şi mutaţiile valorilor estetice. În opinia
noastră, Eugen Simion şi-a perpetuat, neostentativ, spiritul critic mereu deschis, disponibil dialogului şi polemicii cordiale, în funcţie de contextul valoric şi istoric,
evitând, pe cât posibil, pericolul anarhismului, al dizolvării individualităţii şi al pierderii autorităţii. De remarcat
că autorul volumelor Scriitori români de azi – cea mai
importantă şi utilă scriitură critică de la Istoria literaturii… a lui G. Călinescu – nu urmează tendinţa de hiperbolizare a funcţiei critice îmbrăţişate de unii dintre
contemporani, „riscă” judecăţi de valoare şi încurajează
„noul val”, nu se oferă captiv, „metodelor” vechi şi noi
(refuză tirania/totalitarismul acestora), nu propune/ impune mitul „criticii totale”, nu foloseşte un limbaj critic
hipertehnicizat, nu-şi zeifică predecesorii şi nu-i citează
la tot pasul, manifestă probitate morală şi intelectuală,
aplică cu predilecţie şi acribie, criteriul valorii estetice,
are intuiţii lovinesciano-călinesciene, mitizează „întoarcerea autorului”, reiterează de câte ori are ocazia, apelul lui Husserl: „Zur sache selbst” (Înapoi la lucrurile
înseşi), nutreşte conştiinţa unui apostolat – justificat, în
opinia mea –, acordă atenţia necesară nucleului inefabil
al operei, interferează în evaluare, critica intuitivă cu
cea scientizată, revelând polisemnificaţii originale şi lăsând impresia că-şi descoperă ideea critică în actul scrisului, îi plac polemicile cordiale, echilibrate, necesare,
dar încă aflate sub umbrela prejudecăţilor şi invidiilor
mioritice, se revelă cui vrea să-l vadă cu obiectivitatea
din figura spiritului operei celui pe care-l interpretează
într-o retorică persuasivă, plină de responsabilitate,
constructivă, elegantă etc.
Spiritul critic erudit, specific academicianului Eugen
Simion, şi perpetuat prin acumulare/asimilare cuprinde
tot ce este eficient estetic de la Maiorescu, până la
Eugen Negrici, Ion Vartic, Cornel Ungureanu, Dan Cristea, Nicolae Manolescu, Alex Ştefănescu, Mircea Braga
ş.a., pentru a susţine cu argumente că longevitatea unei
opere este perpetuată de fiecare generaţie care o (re)inventează după măsura gustului şi sensibilităţii sale.
„Moare doar ceea ce trebuie să moară şi reînvie, tot122

deauna, esenţialul dintr-o operă”, susţine din perspectiva istoricului literar, universitarul Eugen Simion, tentat
să caute un continuu, fie prin înlănţuirea cauzală, fie
prin identificarea unui scop, a unei teleologii ce conduce
la o anume filosofie a istoriei literaturii autohtone/europene.
Polemicile cordiale ale autorului volumului Timpul
trăirii, timpul mărturisirii, omniprezente atunci când îi
comentează pe G. Călinescu, Paul Zarifopol, Mihail
Ralea, Pompiliu Constantinescu, Şerban Cioculescu,
Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Eliade, Eugen
Lovinescu, Perpessicius, Tudor Vianu ş.a. sunt argumentate din perspectiva istoricului literar aflat în căutarea semnificatului unei Istoriei tentată să caute un
continuu pulverizat de consemnarea faptului ca flagranţă – în terminologia lui Cesare Brandi. În polemicile
peste timp cu „n” preopinenţi, criticul Eugen Simion mărturiseşte imposibilitatea unei istorii totale/ exhaustive,
recunoaşterea discontinuităţii în loc de continuum,
abandonarea unei istorii cauzale şi declinul istoriei-poveste. De remarcat, criticul îşi susţine preferinţele estetice fără să cadă în obsesia obiectivităţii şi fără să
creadă că deţine un cod infailibil, care sub eticheta criticii totale ar putea cuprinde o totalitate de semnificaţii,
o reţea de relaţii semnificative, convertite în tot atâtea
unghiuri de percepţie, o interpretare orientată în exclusivitate asupra semiosis-ului.
Creaţie interpretativă, imanent polemică, scriitura
critică a lui Eugen Simion are o dublă funcţionalitate: de
instanţă „judecătorească” asupra literaturii şi de parte
constitutivă a acesteia. Meditaţia asupra fenomenului literar se ritualizează în cazul criticului universitar, devenind o tensiune suficientă sieşi, ce nu alunecă în
divagaţii impresioniste şi nu minimalizează valoarea estetică şi existenţială a operei. Actul critico-polemic cultivat de E.S. presupune firesc retragerea strategică a
personalităţii criticului, subordonarea acestuia faţă de
scriitor/operă şi identificarea cu peisajul imprevizibil şi
infinit al literaturii, într-o subtilă analogie estetică condusă cu o ironie socratică, dubitativă, interogativo-exclamativă, moromeţiană, aş spune pentru a-i aminti de
un scriitor ce-l continuă strălucit şi fără complexe pe
Liviu Rebreanu.
Consecvenţa cu sine, inaptitudinea de a minţi şi a
se minţi, starea de candoare propice gestului creator,
fizionomia stilistică inconfundabilă, fuga de compromis,
complezenţă, coliziune de interese, fuga de „mafiile literare” tot mai răspândite şi mai agresive, fluenţa, eleganţa, mefienţa şi spiritul critic logic-raţionalist,
incoruptibil, erudiţia eficientă, negarea onestă, refuzul
elogiului ipocrit, al spiritului provincial şi tranzacţional,
al cameleonismului politic etc. i-au asigurat criticului o
independenţă morală şi o autoritate greu de atins în
condiţiile precare ale vieţii noastre literar-artistice. În absenţa gândirii critice personale şi a imperativului etic –
etica judecăţii critice este garanţia judecăţii estetice –
nimeni nu poate fi critic de autoritate naţională sau europeană. Acesta este modelul critic pe care ni-l oferă la
ceas aniversar, Eugen Simion. La mulţi ani, Domnule
Profesor!

14 aprilie 2018, Bacău
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IORDAN DATCU – LA UN NOU „PRAG DE VÂRSTĂ”

Ioana-Ruxandra Fruntelată

IORDAN DATCU,
ETNOLOG EDIFICATOR

PRO

Iordan Datcu s-a născut pe 10 iunie, 1933, în
Băcălești, sat aflat în câmpia Teleormanului, pe cursul
Călmățuiului. Absolvent al Facultății de Filologie a
Universității din București în 1957, și-a început cariera
ca profesor „de țară”, predând în câteva localități rurale,
inclusiv în cea natală, până în 1963, când s-a angajat
ca redactor de carte la Editura pentru Literatură, unde
a lucrat până în 1969. Numele lui se leagă cu deosebire
de activitatea de la Editura Minerva, unde a fost redactor în perioada 1969-1994. În Istoria folcloristicii
românești (1974, p. 573), Ovidiu Bârlea remarcă „efortul
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editorial” al redacției de folclor de la Minerva, alcătuite
din Iordan Datcu și Ioan Șerb, observând că realizările
în domeniu ale celor doi depășesc, „prin proporții, oricare altă perioadă din trecutul folcloristicii”.
După 1994, Iordan Datcu a fost cercetător științific
principal la Institutul de Filosofie din București (19941996), apoi la Institutul de Istorie și Teorie Literară
„G. Călinescu”, unde i s-a încredințat funcția de secretar
general al Dicționarului general al literaturii române. A
obținut doctoratul în 1979, cu o teză despre Balada românească, alcătuită sub îndrumarea profesorului uni123

versitar Ovidiu Papadima. Membru în colegiul de
redacție al „Revistei de etnografie și folclor” și secretar
al „Memoriilor Comisiei de folclor” a Academiei Române, colaborează la numeroase publicații culturale din
țară și din străinătate.
În mediile etnologice autohtone, Iordan Datcu este
privit ca „un monstru sacru”: a editat peste 80 de lucrări
de interes etnologic, de la exegeze fundamentale, cum
sunt Estetica basmului a lui G. Călinescu sau studiile
lui P. Caraman ori O. Bârlea, până la colecții și corpusuri
de referință precum acelea alcătuite Sim. Fl. Marian,
D. Stăncescu, Gr. Tocilescu și Cristea Țapu, A. Gorovei.
De asemenea, semnează valoroase studii originale
despre cântecul epic (O capodoperă a baladei
românești: „Toma Alimoș”, Editura Minerva, 1989) și
despre colindele de ceată bărbătească (în introducerea
antologiei Colindă-mă, Doamne, colindă, apărută în
2 volume la Ed. Minerva în 1992 și care completează,
prin texte bine alese, tipologia folcloristică literară a colindelor realizată de Monica Brătulescu), semnalează
zeci de apariții editoriale recente și schițează portrete
de etnologi (de exemplu, în Miscellanea ethnologica,
Ed. Saeculum I.O., București, 2010), compune monografii substanțiale (cum sunt cele dedicate lui Petru Ursache și Constantin Eretescu) și dosare de receptare a
operei unor savanți precum A. Fochi.
Faptul că numele lui Iordan Datcu reprezintă un
brand în etnologia românească, adică o garanție de
profesionalism pentru cunoscători („Iordan Datcu valorează singur cât o instituție”, afirma profesorul Nicolae
Constantinescu, el însuși un savant al domeniului) nu
decurge din monumentalitatea cantitativă a operei lui,
ci din excelența ei calitativă. Textele editate de el sunt
verificate, rectificate, uneori „restaurate” (cum este
cazul descântecelor lui Gorovei, transcrise literar de culegător, cărora Datcu le-a restituit formele dialectale) ori
actualizate (în ediția din 1968 a colecției de Literatură
populară din Maramureș a lui Ion Bîrlea, apărută inițial
în 1924, sunt adăugate 40 de texte culese de etnologul-editor din Berbești, după modelul ediției critice
Mușlea la „cântările și strigăturile românești” ale lui Pauleti).
Iordan Datcu nu lucrează niciodată la întâmplare, ci
are un program ce se desfășoară pe două coordonate:
cultivarea modelelor și iubirea de țară. El și-a afirmat în
repetate rânduri crezul în puterea „eroilor culturali” de
a-i călăuzi pe cei tineri și a le oferi un ideal. În același
timp, s-a preocupat constant de operele etnologilor basarabeni și a a celor din diaspora și scriind despre ele,
a întregit imaginea unei culturi percepute fragmentar din
motive politice sau pur și simplu, din ignoranță. Integrat
în mișcarea științifică a vremii lui și la curent cu marile
proiecte istorice ale etnologiei, cu o putere de muncă
uriașă și o capacitate miraculoasă de acumulare și procesare a datelor (în condițiile în care s-a dispensat întotdeauna de serviciile computerului, chiar dacă
acestea i-ar fi stat la îndemână după anii 1990), Iordan
Datcu a dat la iveală Dicționarul etnologilor români, sin124

teză remarcabilă și instrument de lucru devenit în scurt
timp indispensabil.
Început în anii 1970, în colaborare cu Sabina-Cornelia Stroescu, și publicat, într-o primă formă, de către
cei doi autori, în 1979, sub denumirea Dicționarul
folcloriștilor, dicționarul a fost continuat de Iordan Datcu
și a apărut în două ediții ulterioare, mult îmbogățite, în
1998 și 2006, cu titlul Dicționarul etnologilor români.
Ediția a treia, Dicționarul etnologilor români. Autori.
Publicații periodice. Instituții. Mari colecții. Bibliografii.
Cronologie (Ed. Saeculum I.O., București, 2006), „revăzută și mult adăugită” și dedicată părinților autorului,
Rada și Oprea, conține 983 de pagini tipărite în condiții
grafice deosebite și peste 800 de articole, urmate de o
cronologie după anul de naștere al autorilor incluși și de
un indice selectiv de nume.
În introducere, Iordan Datcu recunoaște că au fost
informații pe care i-a fost imposibil să le obțină sau să

Cu A. Gh. Olteanu la Gaudeamus în 2017
(foto Rodica Lăzărescu)
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le verifice și desigur, dacă vom căuta cu tot dinadinsul,
este posibil să găsim unele omisiuni sau erori în
dicționar, însă câteva imperfecțiuni nu-i pot atinge soliditatea magistrală. Dicționarul etnologilor români este
un tezaur de date pe care Iordan Datcu îl dăruiește colegilor lui de breaslă, conștient că este singurul în măsură să-l realizeze: niciun colectiv de autori n-ar fi lucrat
cu egală rigoare și pasiune la fiecare pagină, așa cum
a făcut-o el.
Pe lângă faptul că este un instrument de lucru pe
care-l folosesc aproape zilnic, acest dicționar constituie
pentru mine un exemplu de „zidire a autorului în operă”
care mă face să mă întreb adesea, cu cuvintele pe care
le-am citit undeva: „Dacă nu eu, atunci cine? Dacă nu
acum, atunci când?”
Caut între paginile publicate scrisorile dedicate lui
Iordan Datcu de colegii săi etnologi și încerc să alcătuiesc, din fragmente, un profil de cărturar anacronic și
minunat:
Petru Caraman, 1968: „În mai puțin de o săptămână,
banii trimiși de Dvs. s-au metamorfozat într-un palton
cald de iarnă! De acum încolo, nu-mi mai pasă de capriciile gerului și ale Crivățului!”.
Petru Caraman, 1970: „Cordiale felicitări, fericitule
copoi al folclorului român, care cu un flair atât de fin știe
să adulmece vestigiile acestui prețios tezaur românesc,
descoperindu-le prin tainițele pe unde sunt ascunse și
să le dea la lumină!”.
Nicolae Bot, 1973: „Ați realizat din nou ceva demn
de admirația noastră și de asemenea, demn de tot ce
faceți, cu aleasă devoțiune, în folcloristica noastră”.
Paul H. Stahl, 1990: „Precizia pe care am remarcat-o atunci când am avut plăcerea să citesc pentru
prima dată un manuscris semnat de Dvs., o regăsesc
și în aceste rânduri”.
Ivan Evseev, 1992: „Există oameni nobili și devotați
științei și care luptă pentru afirmarea disciplinei lor și
pentru încurajarea celor ce o servesc, pe măsura puterilor hărăzite de natură”.
Paul Petrescu, 1993: „Ce-ați făcut Dvs. pentru etnografia și folclorul românesc va rămâne ca o importantă
piatră de temelie și de mărturie în istoria științifică românească a celei de-a doua jumătăți a secolului al
20-lea, adică anii în care s-a încercat cea mai sistematică și amplă anihilare a ființei noastre și a spiritului românesc”.
Ivan Evseev, 1995: „Cu extraordinara dumneavoastră generozitate, pe care am resimțit-o de atâtea ori,
aparțineți acestei rase de oameni aleși de care are nevoie contemporaneitatea noastră atât de nefericită”.
Îl recunosc, din rândurile de mai sus, pe Iordan
Datcu așa cum am avut onoarea și bucuria de a-l
cunoaște și eu: un domn întotdeauna elegant și punctual, vorbind la obiect, dezvăluind mereu informații necunoscute pe care le-a descoperit recent, dar fără să
se refugieze într-o neutralitate aridă, ci având mereu o
opinie argumentată despre faptele și autorii prezentați
și sentimente pe care nu se străduiește să le ascundă
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Iordan Datcu, la întâlnirea cu masteranzii
de la Universitatea din București, la Institutul de
Teorie Literară și Folclor „G. Călinescu”, în 2014
(foto Ioana-Ruxandra Fruntelată)
sub o atitudine „fals obiectivă”, ceea ce este semnul
unei mari forțe interioare.
La Sesiunea științifică națională „Mihai Pop” de la
Universitatea din București sau la întâlnirile Comisiei de
folclor a Academiei Române, Iordan Datcu vine întotdeauna cu o carte sau cu mai multe, pe care le împarte
cu generozitate participanților. În anul 2014, când am
fost cu o parte dintre masteranzii de la programul de Etnologie, Antropologie culturală și Folclor la domnia sa
la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”,
savantul octogenar ne-a vorbit curgător și interesant
timp de o oră, având în față doar o bucățică de hârtie
cam de mărimea unui bilet de intrare la teatru. Apoi le-a
oferit tuturor masteranzilor câte un exemplar din Miscellanea ethnologica, scriindu-le la fiecare câte o
dedicație. Peste câteva zile, ne-a trimis prin poștă și
câte un exemplar din Dicționarul etnologilor români, cu
dedicații personalizate pentru fiecare masterand: le notase numele și-i reținuse pe toți, iar unuia dintre ei,
care-i adresase o întrebare, i-a oferit un răspuns detaliat
într-o scrisoare.
Personal, am beneficiat constant, de-a lungul anilor,
de marea lui generozitate, primind nu numai toate numeroasele cărți noi pe care le-a publicat în anii 2000, ci
și o parte din biblioteca de etnologie a domniei sale, însumând colecții de folclor și studii valoroase, ce au intrat, de când mi le-a dăruit, în circuitul profesor-student,
contribuind la realizarea documentării pentru numeroase studii și lucrări de licență sau de disertație.
După cum scriam mai demult, într-o recenzie la una
dintre cărțile domnului Datcu, acest „om providențial” al
etnologiei românești contemporane nu are nevoie de o
laudatio; are nevoie să-i urmăm exemplul, atât cât ne
este cu putință, căci nu orice intelectual are vocația lui
de edificator, dar oricine își asumă condiția de intelectual este dator să dăruiască lumii din care provine tot
ce are mai bun, ocrotind și sporind lumina cunoașterii.
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Iordan Datcu

„CERCETAREA ETNOLOGICĂ
ROMÂNEASCĂ TREBUIE
SĂ SE ACHITE
DE ELABORAREA LUCRĂRILOR
FUNDAMENTALE!”
- Interviu de Iulian Chivu -

– Așadar, domnule Iordan Datcu, ați avut șansa să
cunoașteți personal numeroși oameni de cultură, etnologi formați la școlile occidentale sau continuatori ai
unor preocupări interbelice remarcabile. Care dintre
aceste personalități credeți că v-au determinat preocupările și care dintre ele v-au servit ulterior ca modele
(de consecvență, de erudiție, de deontologie...)?
– Au fost mai multe personalitățile care au avut un
rol în formarea mea intelectuală, însă mă voi referi doar
la câțiva din momentul în care am fost angajat, în
toamna anului 1963, la Editura pentru Literatură. L-aș
aminti mai întâi pe Mihai Șora, care m-a angajat împreună cu directorul editurii, Ion Bănuță. În anii cât a
fost redactor-șef n-a vorbit, sau poate că a făcut-o doar
între apropiați, despre anii săi petrecuți în Franța, unde,
cu o bursă a Statului Francez, și-a continuat studiile,
între anii 1939-1940, la Paris (Sorbona), apoi la Grenoble (1940-1945), unde și-a susținut, în 1945, licența. Din
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1945 a devenit cercetător, la Paris, la Centre National
de la Recherche Scientifique, secția filosofie. Și-a tipărit
la Paris, la Gallimard (1947), studiul Du Dialogue interieur. Fragment d’une anthropologie méthaphysique.
Am scris și despre el în cartea mea Sub semnul Minervei (2000), la a cărei lansare a participat și el, și în 2017,
la centenarul nașterii lui, am scris un articol în revista
târgovișteană „Litere”. Vreau să subliniez acum darul lui
extraordinar de a trata cu cenzura în vederea salvării
unei cărți, a unor capitole, a unor pagini și chiar a unor
expresii. Mai adaug contribuția sa esențială la apariția
colecției „Biblioteca pentru toți”.
Am studiat opera a trei învățați, deopotrivă etnologi,
critici și istorici literari: Ovidiu Papadima, care a făcut
studii de specializare la Berlin și Viena (1937-1940), cu
care mi-am dat, în 1979, la Institutul de Istorie și Teorie
Literară „G. Călinescu”, doctoratul cu teza Balada în literatura română; Ion C. Chițimia, care a făcut studii de
specializare la Varșovia (1934-1938) și Gheorghe Vrabie, care a făcut studii de specializare la Universitatea
din Berlin (1940-1944). În legătură cu acesta adaug că
a fost după aceea laureat al Premiului Humboldt. Tuturor celor trei – Papadima, Chițimia și Vrabie – le-am fost
ulterior redactor de carte.
La fel de semnificativă ca a celor trei amintiți, a fost
înrâurirea asupra mea a etnologului Ovidiu Bârlea, care
n-a făcut studii de specializare în străinătate și nici n-a
PRO

Iordan Datcu este fără îndoială una dintre cele mai
prodigioase personalități ale etnologiei românești de la
sfârșitul secolului al XX-lea și începutul acestui halucinant mileniu al III-lea. În preajma celei de-a 85-a aniversări a zilei sale de naștere, distinsul etnolog și om
de cultură Iordan Datcu ne acordă un interviu în care
încercăm să punctăm câteva repere importante din ilustra sa activitate editorială.
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călătorit dincolo de hotarele țării noastre. Motivul acestei
draconice interdicții era acela că etnologul avea un
frate, strălucit intelectual, stabilit o vreme la Vatican, o
vreme în SUA și o vreme în Germania. Este vorba de
Octavian Bârlea, care timp de mai mulți ani a fost
președintele Academiei Româno-Americane.
– Pe care chiar el a înființat-o, în 1957. A fost teolog
și istoric, specialist în istorie ecleziastică și unul dintre
liderii refugiaților români din München. O vreme a fost
directorul secției române a postului Radio Vatican și colaborator la Vocea Americii și Radio Europa Liberă, lucruri care, desigur, detaliază ceea ce spuneați.
– Așa e. Cartea lui Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii
românești (1974) a fost un model pentru mine, fapt observat de către cei care cercetează cartea mea
Dicționarul etnologilor români, pe care l-am publicat în
trei ediții, cea din urmă în 2006. I-am fost redactor lui
Bârlea la câteva cărți ale sale, iar după ce el a trecut la
cele veșnice am strâns în trei volume, intitulate Studii
de etnologie (2016), cea mai mare parte a studiilor sale
rămase în reviste. Într-un alt volum, intitulat De la Ion
Budai-Deleanu la Lucian Blaga (2014), am adunat studiile sale despre relația cu folclorul a câtorva mari scriitori români. În 2013, am publicat monografia Ovidiu
Bârlea, etnolog și prozator. El a prefațat Dicționarul
folcloriștilor români, vol. I, pe care l-am scris împreună
cu Sabina Cornelia Stroescu, a scris un referat pozitiv
la debutul meu ca editor, a scris recenzii la două ediții
ale mele.
– Ca autor al „Dicționarului etnologilor români” și al
unor lucrări de istorie a folcloristicii și etnologiei noastre,
aveți o exhaustivă și totodată o avizată perspectivă asupra preocupărilor românești în folcloristică, în etnomuzicologie, în etnologie și ați constatat că începuturile
noastre destul de târzii în comparație, de pildă, cu cele
ale francezilor ori ale englezilor au dus la perceperea
lacunară a culturii noastre tradiționale. Din această perspectivă, care au fost numele și preocupările remarcabile care ne-au făcut cunoscuți în cercetarea etnologică
europeană și care dintre etnologii noștri ar trebui să fie
traduși prioritar în limbile de mare circulație ale lumii?
– Ne-au făcut cunoscuți în lume etnologi precum Dimitrie Cantemir, Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti și câțiva
reprezentanți de frunte ai Școlii de cercetare etnologică
de la București, și Constantin Brăiloiu, și el, de fapt,
membru al acestei școli.
Cred că ar merita să fie traduse în limbi de largă
circulație lucrări precum: Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la Chestionarele lui
B.P. Hasdeu, ediția a doua revăzută și întregită de Ioan
I. Mușlea (2010); Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii
românești (1974) și Folclorul românesc (I-II, 20012003); Tony Brill, Tipologia legendei populare
românești, I, Legenda etiologică (2005) și Tipologia legendei mitologice, legendei religioase și legendei istorice (2006); Ion Taloș, Meșterul Manole (1973);
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Iordan Datcu, la o lansare de carte
la Academia Română, 2013
(foto Ioana-Ruxandra Fruntelată)
Constantin Eretescu, Fata Pădurii și Omul Nopții. În
compania ființelor supranaturale (2007) și altele, desigur.
– Printre ele, fără îndoială, și Dicționarul etnologilor români. Dumneavoastră, personal, ca autor al unor
studii remarcabile, dar și ca editor, sigur că ați avut în
vedere unele lipsuri ale cercetării românești din domeniu. Cu toate opreliștile vremii, ați reușit totuși să
recuperați cât v-a stat în putere și chiar ați avut câteva
priorități cu susținerea și concursul mai multor colegi, în
special la Editura Minerva. Ce obstacole au fost greu
de depășit?
– O luptă care a durat mulți ani am avut de dus cu
cenzura pentru tipărirea mitologiei românești. De prin
anul 1980 s-a resimțit o oarecare cedare din partea cenzurii, astfel că a apărut, la Editura Cartea Românească,
studiul lui Mihai Coman, Izvoare mitice, și tot o lucrare
a lui, Sora Soarelui. Schiță pentru o frescă mitologică,
la Editura Albatros, în 1983. Personal, abia în anii 1986
și 1988 am reușit să impun pentru tipărire cele două
cărți ale lui Mihai Coman, Mitologie populară românească.
O lipsă majoră în cercetare rămâne încă existența
bibliografiei generale a etnologiei și folclorului românesc
doar până în anul 1904!
– Dacă atunci au fost multe neîmpliniri, din rațiunile
ideologice cunoscute nu numai de cei care au scris sub
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rigorile cenzurii comuniste, azi, în condițiile libertății de
exprimare, preocupările pentru cercetare ori au diminuat în favoarea altor orientării, ori cartea de etnologie
– atât cât se mai tipărește – acuză diletantism sau/și e
afectată de politica editorială și de difuzare a cărții? Ce
ar fi de făcut, după opinia Dumneavoastră?
– O orientare pe care o văd imperioasă este tipărirea
sistematică a materialelor care s-au adunat în cele câteva arhive de folclor din țară. Este demnă de semnalat
în acest sens tipărirea răspunsurilor la chestionarele de
folclor lansate de Ion Mușlea în cadrul Arhivei de Folclor
de la Cluj (astăzi denumită Institutul Arhiva de Folclor).
A apărut primul volum, conținând răspunsurile din Basarabia și Bucovina. Tipărirea celorlalte 16 volume se
va întinde pe mulți ani de acum încolo.
– Lucrările publicate de Dumneavoastră după 1990
au răspuns fără îndoială unui proiect personal, însă, simultan, ați asigurat o serie de restituiri de care cercetătorul tânăr are nevoie. Ca unul care cunoaște atât de
bine cercetarea etnologică românească de ieri și de azi,
precum și orizontul preocupărilor actuale ale cercetătorilor francezi, de pildă (L’Homme – Revue française
d’anthropologie; Ethnologie française etc.), încotro
credeți că ar trebui să se îndrepte cercetarea etnologică
românească spre a intra în circuitul european al domeniului actualizându-se și depășind orice impas tematic?
– Pentru a intra în circuitul pe care îl numiți, aș spune
că cercetarea etnologică românească trebuie să se
achite de elaborarea lucrărilor fundamentale, care o recomandă și lumii științifice internaționale. Să încheie lucrările pe care le-a început. Nu ne așteptăm să fie
adusă la zi – golul este de peste un secol! – bibliografia
generală a etnologiei și folclorului românesc pentru că
nu mai avem bibliografi și bibliologi ca Ion Mușlea și
Adrian Fochi. Să termine, spre exemplu, două mari corpusuri, al colindelor populare românești, la care s-a lucrat timp de mai mulți ani, și corpusul proverbelor
românești, ambele neîncheiate (veșnicul nostru adamism?).
Domnul acad. Eugen Simion a cerut corpusul proverbelor românești ca să-l publice în celebra și eleganta
colecție „Opere fundamentale”, dar s-a ales cu cerutul.
I-a propus, de asemenea, unei doamne din Institutul de
Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” să alcătuiască
o antologie a celor mai frumoase balade populare
românești, o antologie de gust, cum a fost aceea a lui
Lucian Blaga de lirică populară românească. S-a ales
cu propunerea.
– Domnule Iordan Datcu, să sperăm totuși că spirite
lucide, cu vocație, se vor îngriji să pună în valoare și să
integreze culturii universale aceste însemne ale
identității noastre culturale și că vor găsi sprijin consistent în instituțiile abilitate, iar modelul dăruirii Dumneavoastră și al multora asemenea să nu se irosească. Vă
dorim încă mulți ani de viață și de activitate, cât să puteți
înmâna ștafeta unei generații vrednice de înaintașii ei!
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Rodica Lăzărescu

GEORGE BĂLĂIŢĂ –
UN AN DE ETERNITATE
ÎN ATELIERUL UCENICULUI
NEASCULTĂTOR
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S-a împlinit, în această primăvară belalie, un an de
la plecarea spre eternitate a Ucenicului neascultător…
Moment la fel de discret, chiar mult mai discret decât
anul trecut – când măcar exista scuza sărbătorilor pascale…
Scria George Bălăiţă: „Viaţa mea nu s-a trăit pe întuneric.”
Moartea da… Şi în întuneric se scufundă şi posteritatea…
Sau mai rău – în mizerie. Precum exemplarul text de
camuflare a înjurăturii în laudă numit „Amintiri irepresibile”, apărut recent în „Luceafărul de dimineaţă”, unde
din 339 de cuvinte 230 sunt despre autorul lor („lustruindu-se pe sine”), iar, din cele rămase, 53 sunt de
acuze. Cică „s-a uitat să se menţioneze în biografia lui
că a fost membru supleant al Partidului Comunist
Român” (deşi în toate interviurile sale George Bălăiţă
menţiona acest lucru), „amănunt care pentru anumiţi critici este fără importanţă” (parcă era vorba de valoarea
estetică)!
Mii de file, zeci de carnete şi de dosare îşi aşteaptă
devotatul cercetător/„arheolog literar” pentru a pune ordine în manuscrisele Scribului… Mă îndoiesc de
această fericită posibilitate…
Lucra la un mare roman, romanul vieţii, în care urma
să integreze şi câteva texte deja publicate (de pildă, „Învoiala”, avându-şi locul proiectat la jumătatea întregului!). Foi întinse pe toate mesele de lucru din
apartament, într-o graţioasă harababură, de neînţeles
pentru ceilalţi. Nu a dezvăluit nimănui nici titlul şi nici
conţinutul – nici măcar soţiei căreia, de altfel, îi citea tot
ce scria şi cu care se consulta totdeauna! Era marele
secret al Scribului! Şi urma a fi marea lui surpriză!
Dădea, șoltic, a înţelege că e aproape gata – mă „ameninţa” din ce în ce mai des că îmi va pune în braţe manuscrisul spre a-l culege, avea convingerea (probată de
experienţe anterioare) că numai eu îi înţeleg scrisul…
SAECULUM 3-4/2018

Răsfoiesc acum câteva dosare. Idei, gânduri, expresii, sugestii, trimiteri, posibile subiecte, schiţe de viitoare
personaje, străfulgerări de moment notate haotic
oriunde se afla un spaţiu gol pe foaia de hârtie, pe faţă
şi pe dos. Şi la tot pasul, ştersături, unele virulente,
parcă făcute cu furie, să nu se mai vadă nicio literă, reveniri, refaceri de text, adăugiri pe marginea paginii sau
pe verso, mai mari sau mai mici semne de exclamare,
săgeţi… Şi, probabil în momentele de penurie de inspiraţie, desene – multe, mărunte, alambicate, labirintice,
stranii…
Am ales trei texte pe care le redau mai jos. Primul
este (pare a fi) începutul unei schiţe/nuvele/povestiri, îl
reproduc pentru a se vedea munca pe text, ştersături,
reveniri, reluări – dacă am sta să numărăm, cred că
sunt mai multe cuvinte şterse decât cele rămase (pretenţios spus) definitiv! Al doilea este schema/proiectul
unei nuvele – sunt notate subiectul şi personajele, iar
cel de-al treilea este un fragment „şlefuit” – poate chiar
din „marele roman” pe care îl pregătea…

I.

Într-o frumoasă după-amiază de septembrie, marchiza numită între intimi, dar numai când nu era de faţă,
amazoana, ieşi [la promenadă călare pe un superb armăsar verde.]* ca de obicei la Şosea călare pe un superb armăsar verde.
Deseori după imposibila dispariţie a Almei, Vintilă se
[trezea brusc din somn îndată după miezul nopţii] trezea
spre dimineaţă din somn cu fraza asta în gând. [De fapt,
i-o citea la cap, ghemuit într-un scaun pe rotile, un tip
fără faţă.] [O voce mai degrabă stinsă dar riguros lucrată de dicţie şi declamaţiune în vechile academii de
teatru. Armăsar verde… după care tipul ţâşnea {sărea
în picioare}** din scaunul cu rotile, teafăr şi cu o veselie
suspectă care, în ciuda {feţei lui} capului ca o oglindă
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ovală aburită, se vedea din toate părţile. {la picioare indesc.} Un tip fără {faţă} faţă dar *senil***.]
De fapt, i-o citea la cap, un tip [fără faţă, dar semănând izbitor în rest (timbru, frazare, gest, redingotă, decoraţii etc.) cu] cu faţa ca o oglindă ovală aburită,
semănând însă izbitor în rest cu Boso de la ProTV, care
citeşte seară de seară buletinul meteo. Era ceva pe
gustul lui Vintilă. Adormea [indesc.] pe loc. Tun. Câteva
ore de somn adevărat, singurele, în lungile lui insomnii
din ultimii ani.

*
Între croşete, cu italic, sunt redate cuvintele şterse în manuscris.
**
Între acolade sunt redate cuvintele şterse într-un fragment deja şters.
***
Lecţiune nesigură.

Nuvelă

II.

Mama – fiica – 2 nepoate, 4 femei + 1 bărbat, eventual alţi doi fluturaşi combinaţii ale fetei mari, care se îndrăgosteşte de fata *mică care-l porcăieşte etc.

– mama trăieşte cu găzdaşul – om fin, inginer-şef director minister, cultivat, fin etc. Are 1 fată. [Cea mare
duce viaţă neregulată – nemăritată – schimbă fără *har
bărbaţii. Cea mică] Ea se va mărita cu acest bărbat fermecător. Va avea 2 fete. [(Ele nu ştiu că mama l-a iubit
cu patimă)] [Bunica i-o va spune celei mici – când ea
va avea 16 ani – ea va urî bărbaţii.]****
Cea mare, viaţă nerealizată – are acum 30. Când
mama moare – nu vrea s-o vadă pe fiica ei. [indesc.] O
cheamă numai pe nepoata cea mică. Fiica babei mare
va muri fulgerător (52 de ani, frumoasă etc.) Bărbatul –
peste 70 – va rămâne singur – Blestemul mamei, deci
→, fiica va muri – o nepoată va urî bărbaţii – Ura nu se
va realiza – Bunica, la moarte, o va chema nu pe fiică,
pe care o detestă – ci pe cea mică, căreia i-a povestit
totul şi care o va urî la rândul ei pe mamă şi îşi va dispreţui tatăl. (Toate sunt frumoase şi seci – Patima
mamei se va transmite doar fiicei – care va fi pedepsită
– Nepoatele suportă, fiecare în felul ei blestemul – De
văzut relaţia fetelor cu tatăl – Poate, cea mică, care
urăşte bărbaţii îl va iubi pe tatăl ei. Asta se va vedea, în
disperarea ei, la moartea lui.
****

Aici parantezele drepte aparţin autorului.
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Tânărul care întreabă este precipitat şi curios. Nu şi
inhibat. Pata îl priveşte brusc trezit din somnul lui metafizic. Zâmbet încurajator, un fel de curiozitate care angajează mai nimic dar funcţionează, ceva/cam? ca o
funcţie fiziologică nu tocmai presantă. Cum vă simţiţi
aici? Masca se modifică lent. Efortul cu care un animal
de specie rară iese din hibernare? (Vezi scurta schiţă
de portret, mai sus, în textul despre „lansare” la bookfest) Efortul (teribil, totuşi, hai/vai?, dar nu vă merit, deşi
încă nu o spun) de a comunica elementelor cu o specie
inferioară. Este posibil să fie ceva asemănător cu ce li
se întâmpla în primele zile (primul an), coloniştilor europeni în Africa, acum 200 de ani (câtorva, puţini şi, fireşte, mai sensitivi, personaje din uitate romane de
gang, scrise prin sec. 20, parţial circulate în interbelic),
în primele contacte cu băştinaşii, iacătă, par şi ăştia a fi
oameni… Aşa că Marele Farseur nu răspunde, doar îl
priveşte pe tânărul reporter local. Aţi venit la pescuit?
Îşi schimbă atitudinea (măştile etc. – parcă şi hainele,
tot) cu viteza şi priceperea cu care o face starul de cabaret. Scurtă mişcare din cap. Acum, el este bătrânul
învăţător care ia în primire o nouă serie de copii, clasa
I-a primară, peste 4 ani va scoate o promoţie de geniali,
cei mai mulţi olimpici dintr-o singură clasă, a patra primară, mulţi dintre ei ar putea candida direct la Harvard
– Fireşte, olimpiada şcolară s-a extins până la clasele
primare, Şcoala Ideală, este pe drum, ca şi venită, gaudeamus. A, nu, eu nu pescuiesc. Sunt chiar împotrivă.
Pauză. Indescriptibil. Lumea în care a fost teleportat Patapievici s-ar putea să fie o eroare de calcul. Nu va dura
mult, nu sunt motive de panică, sistemul funcţionează.
Curiozitatea, la fel. Nu suntem tâmpiţi. Asta sigur. Suntem unicat. Ultim exemplar dintr-o specie ca şi necunoscută. Hélas!
Încercare (aproape) disperată să intre în relaţie cu
interlocutorul. Ne dăm silinţa. Ar trebui, totuşi, un oarece
impuls intelectual şi în creierul acestui straniu straniu
[sic!] exemplar. Ce ţine în mâna vârâtă sub nasul meu?
Un microfon? Sau o armă secretă? Terifiantă [??]
(mereu cuvântul ăsta) provocare. Pe toate căile. Pe
multe căi. Cine ar fi crezut? Provocare? E puţin zis.
Jean Jacques Rousseau? De ce tocmai J.J.R.+ De mult
nu-mi mai spune nimic. Mie…
Tânărul reporter nu-şi pierde cumpătul. Vreţi să spuneţi câteva cuvinte pt. cetăţenii din Rm.V.? (Insistă, i se
şopteşte din carul TV tânărului reporter. Tipul e aburit
rău de tot. Umflă la el. Nu-l scăpa din mână. N-a auzit
de noi, da’ are-n zonă o vilă de vis, nou-nouţă. Fii atent,
Robert, ăsta ne ridică raitingul, îl vede lumea şi pă el…)
Zâmbet şi admiraţie, foarte junele teleast a înţeles despre ce este vorba, nu se lasă. Ce le spuneţi oamenilor
din oraş, care vă admiră şi v-au invitat aici?
Aşa, da. Suntem din nou acasă. Într-adevăr sistemul
funcţionează. Clar, deschis, prietenos. Marele farseur
şi-a făcut numărul (special pt. provincie – cu tot tacâmul,
11 sept., şochează, sperie, bandajează, comunică, găSAECULUM 3-4/2018
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seşte tonul, sala e în mâna lui. Sper că şi laudă exact
când trebuie. Jocurile minţii se amestecă cu frustrări
bine ascunse deocamdată. (altfel) Mult dotat ca actor,
fără cusur în spectacolul public. Amestec de lucid şi
imaginativ. Pe scenă dă bine. În viaţă, uzează. Farsa
pe care o joacă cu pricepere – şi care îi aduce mulţi bani
– îl consumă rapid. Nu va mai putea alege. Personalitate diminuată cu fiecare spectacol. Iar uneori, el are
mai multe pe zi. Nimicul îl lucrează fără milă. Dezavantajul lui este că nu e un cinic. [Spre deosebire de Pleşu?
de văzut] El chiar crede în geniul lui. El e sigur că Ierunca a avut dreptate. Zice [indesc.], a zis acela. Diletant în toate, el e convins că pe toate le poate stăpâni
şi instrumenta. Deocamdată, îi iese… Deocamdată, el
trăieşte în Liliput. Curând, şi fără să-şi dea seama. Va
rătăci anonim prin *Basarabdingheg, ferindu-se să nu
fie strivit sub talpă de un copil care bate mingea (îşi
plimbă cercul).
Aşadar, aici, destupat, senin, comunicativ, simpatic.
Sigur că am ceva de spus simpaticilor cetăţeni din
Rm.V. Este locul de naştere al lui N. Manolescu şi Virgil
Ierunca. Bravii cetăţeni de aici îi cultivă pe aceşti oameni importanţi. Mă bucur alături de ei.
Totuşi, veţi merge la pescuit?
Nu practic sportul ăsta. V-am spus, dar aveţi pe aici
apă, lacuri?
Sigur că da. Sunteţi totuşi aici. În plină desfăşurare
a campionatului interbalcanic de pescuit sportiv.
Da, sigur că da. Am venit pentru prietenii mei pescari.
Cortina cade brusc. Binevoitor, de [dar] hotărât să
nu răspundă le [indesc.] dulcele special gust se răsuceşte pe călcâie. Face cu degete moi un semn amical
de despărţire.
Dispare.
Partir c’est mourir un peu, aude în urechea dreaptă
tânărul reporter. Nu înţelege nimic. Francofonia este un
moft.
Să începi să-i înţelegi din nou pe oameni. Să nu-ţi
mai fie ruşine de ei. Şi nici lehamite – Ca în juneţea ta,
când dădeai mult şi cu bucurie, fără să ceri nimic înapoi.
După P.M.? Ar *fi, sigur.

*
* *

Interludiu, aşadar. Fie şi de multe sute (două mii) de
pagini. Cel puţin socotite până acum de scribii care
transcriu – Interludiu.
Nu poate fi vorba de un început sau de final. Pe drumul spre Calea Regală. Deocamdată, cazanul în care
Cosmosul fierbe ca un ou de raţă. Şi Dumnezeu ce
vede toate, în zori, la cinci şi jumătate, pândind să iasă
prin perdea, D. a văzut din cer [indesc.]
Interludii – Intermezzo – Capricii – Uvertura
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ce el a văzut într-o clipă.
După cum s-a întâmplat nu o dată – şi am fost martor – să rănească şi abia după ce spusese ce nu se
cădea să spună să-i pară rău. Dar n-avea cum să retragă ceea ce asociase cu atâta frenezie, încât dacă ar
fi bătut în retragere sau şi-ar fi cerut scuze situaţia ar fi
devenit de-a dreptul penibilă. În cel mai complex, cel
mai adevărat şi cel mai pătrunzător portret al lui Ion
Frunzetti pe care îl aflăm în cartea memorialistică a lui
Dan Grigorescu, intitulată Drumuri printre amintiri (Editura Enciclopedică, 2008, pp. 202-209), discipolul şi
prietenul său îl caracterizează cu justeţe drept „un om
al paradoxurilor”. Cu Dan Grigorescu am fost coleg din
anul 1950, când amândoi eram studenţi ai Facultăţii de
Filologie din Bucureşti (peste câteva săptămâni avea
să aleagă o altă specialitate, limba şi literatura engleză).
Ne-am amintit cum în prima săptămână a primului an
am venit cu mult timp înainte de ora 17,00 să ocupăm
un loc în amfiteatrul Odobescu, aşteptând ca profesorul
Tudor Vianu să ţină lecţia inaugurală a Cursului de Istorie Universală. Atunci l-am văzut întâia oară pe Ion
Frunzetti şi de săptămâna următoare sub conducerea
lui aveam să trecem într-o altă lume în cele două ore
de seminar. Din păcate, doar un an. Pentru că în 1951
avea să fie îndepărtat din învăţământ. La Facultatea de
Litere nu avea să mai revină. După, cinci ani este integrat în învăţământ la catedra de Teoria şi Istoria Artei a
Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu”*.
În amintirile citate, Dan Grigorescu şi-l aminteşte pe
Ion Frunzetti, cel pe care îl asculta încă de când era
elev: „Conferinţele lui de la sala Dalles şi de Institutul
de Relaţii Culturale cu Străinătatea erau pentru noi, pe
atunci elevi în ultimele clase de liceu, adevărate iniţieri
în marea cultură a lumii. Era un autentic comparatist,
înainte ca acest cuvânt să fi dobândit drept de cetate în
* Volumul I al seriei „Scrieri” – Prietenii mei artiştii – de Ion
Frunzetti, antologie îngrijită de Florica Cruceru, cu o prefaţă
de Amelia Pavel, Editura Europolis, 1997, cuprinde la pp. 9-19
o utilă Biobibliografie.
PRO

Când doamna Rodica Lăzărescu mi-a solicitat un articol prilejuit de Centenarul lui Ion Frunzetti, am stat o
clipă pe gânduri. Nu pentru că aş fi fost încercat de
umbra unei ezitări, ci pentru că mi s-a părut nefiresc să-l
aşezăm pe omul atât de viu, atât de dinamic, posedat
de neastâmpărul comunicării care, atunci, la şaizeci şi
şapte de ani a plecat brusc dintre noi, nu dădea niciun
semn de oboseală sub semnul unui Centenar. A fost –
în afara perioadelor de interdicţie – un adevărat „argint
viu” al culturii româneşti, fiind prezent ani în şir pe tărâmul poeziei, al eseisticii, oratoriei culturale, al profesoratului. Adeseori, ne-am întrebat cum este posibil ca
omul de şaizeci şi mai bine de ani să fie acelaşi cu cel
de treizeci şi doi de ani câţi avea atunci când l-am cunoscut, pe când era asistent la catedra de istorie a literaturii universale al cărui titular era Tudor Vianu.
Căpătase doar o uşoară corpolenţă care nu-l îngreuna
cu nimic fiziceşte. Faconda îi rămăsese nealterată, fiind
acelaşi vorbitor distins care păşea cu uşurinţă, fără
efort, de la un domeniu al artei, de la un secol la altul,
desfăşurând în timp şi în spaţiu o erudiţie care nu strivea, ci dimpotrivă, te făcea să încerci să urci alături de
el, să treci punţile fermecate ale frumosului şi să-l urmăreşti cu câtă uşurinţă escalada culmile desăvârşirii
artistice ca să coboare instantaneu către viaţa cotidiană. Văzut, trăit, citit, auzit totul se alătură, se împletea şi trecerea de la un tărâm la altul se făcea firesc,
fără nici un efort intelectual. Erudiţia lui nu-i strivea pe
începători şi pe cei ce făceau primii paşi către înţelegerea misterelor artei. Avea darul de a păstra echilibrul
între comunicarea savantă încărcată de trimiteri livreşti,
de referinţe artistice, de date istorice şi expresia colocvială mustind de vigoarea unei limbi alese vorbite. Era
un spirit caustic nu pentru că i-ar fi dispreţuit pe cei din
jur, dar pentru că inteligenţa sa scânteietoare îl făcea
să vadă instantaneu orice distorsiune, orice poate
cădea sub ascuţişul sabiei tăioase a spiritului său. Mintea lui străbătea uluitor de repede prin ceaţa deasă a
locurilor comune, iar calamburul se ivea neaşteptat şi
îţi părea rău că atâta amar de vreme n-ai observat ceea
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universităţile româneşti: făcea asociaţiile cele mai neaşteptate, însoţindu-le cu scânteietoare analize ale ideilor şi ale stilurilor. L-am socotit întotdeauna un discipol
strălucit al profesorului Vianu, pe care îl iubea ca pe un
părinte. Dar împrejurările vieţii sociale din România de
după 1944 aveau să-l îndrume mai ales spre teritoriul
istoriei şi criticii de artă pe care le va ilustra în chip
exemplar. Cu aceeaşi limpezime vorbea despre marea
artă universală, despre complicatele probleme ale picturii, sculpturii şi filosofiei artei moderne în sălile de curs
ale Institutului „Nicolae Grigorescu” şi în emisiunile de
popularizare ale televiziunii”.
Şi tot Dan Grigorescu răspunde negativ întrebării insidioase pe care spirite lamentate şi lamentabile şi-au
pus-o şi anume dacă Ion Frunzetti n-a fost decât „un
geniu oral”. Într-adevăr, a fost un „un geniu oral”. Dar
această trăsătură a reprezentat în perioade negre ale
culturii noastre o modalitate prin care anumiţi oameni
de cultură au dus o bătălie pe toate căile pentru a răspunde valorile spirituale perene în rândurile unor categorii ale publicului. Conferinţele lui Ion Marin
Sadoveanu, ale lui Petru Comarnescu, Ion Frunzetti,
vernisajele la care au vorbit Petru Comarnescu, Dan
Hăulică, Ion Frunzetti, prelegerile publice în cele mai diferite medii (case de cultură, teatre, şcoli) de Ion Zamfirescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, la Bucureşti sau în
provincie au reprezentat momente de înălţare spirituală,
de comuniune sufletească, de transmitere de cunoştinţe.
Dar Ion Frunzetti nu a fost doar atât. Pentru că el a
avut o frenezie a scrisului, fiind poet, dar şi recenzent,
cronicar literar şi mai ales cronicar plastic, exeget al
unor personalităţi de referinţă ale artei universale, traducător emerit al unor capodopere ale literaturii. Ar trebui să cităm pagini întregi din această bogată prezenţă
şi să arătăm că în scrierile lui nu aflăm urme ale conformismului oficial din anii ’50. Dimpotrivă. Citească oricine din antologia realizată de doamna Florica Cruceru,
cronica intitulată „Sculptorul Gheorghe Anghel” („Gazeta Literară”, 4 oct. 1956) în care vorbea despre „influenţele nefaste” şi de „îndrumarea greşit înţeleasă”
care a făcut ca în sculptură să năvălească „anecdoticul
ieftin”. „Regretabilele repetări de dansatori, ţărani şi
muncitorii stereotip reprezentaţi fotografic, retoric şi excentric, până la dezbinarea din trunchi, în răscăcărări
ce se vor expresive, n-au dus numai la părăsirea grijii
pentru expresivitatea figurilor şi a gesturilor, în favoarea
amănuntelor superficiale – costum, recuzită etc., cuprinzând şi zâmbetele de rigoare – ci şi la o degradare a
tehnicii modelajului, la o deturnare a sculpturii de la sensul ei mare.” Se poate o mai drastică şi mai caricaturală
execuţie a realismului socialist, a rezultatelor îndrumării
de partid pe tărâmul sculpturii decât ce a scris Ion Frunzetti în 1956! Este necesară o ediţie completă a cronicilor şi articolelor sale pentru a vedea locul eminent pe
care Ion Frunzetti îl ocupă în critica de artă românească. Şi aş vrea să citez aici câteva rânduri din cronica lui Pompiliu Constantinescu pe care o face în 1945
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la volumul său de poezie „Greul pământului” (Scrieri, 3,
1969, pp. 10-13):
„D. Ion Frunzetti este o inteligenţă atât de vie, un critic de gust şi de severă judecată (cronicile sale plastice
mărturisesc p aprigă discriminare a artei de meşteşug,
a sensibilităţii de sensiblerie, a valorii de camuflaj” ca
să spună „că în poemele sale contribuie la uciderea lirismului prin metafizică”.
Că poezia lui n-a fost doar un episod al unei adolescenţe trepidante ne-o dovedeşte premierea de Editura
Forum a volumului său „Maree”. Juriul era prezidat de
Al. Philippide, cel ce aparţinea elitei poeziei româneşti.
În acelaşi an, Editura Fundaţiilor Regale îi tipăreşte traducerea din „Iluminările” lui Arthur Rimbaud. Prezenţa
sa acum, după 1945, se răsfrânge pe toate teritoriile
artei. Cine îl citeşte îşi dă seama că poetul, traducătorul,
eseistul, criticul nu îşi potrivea scrisul „în cadenţa anilor
ce vin”, ca să parafrazăm titlul unui volum ce aparţinea
unui versificator din epocă. De aceea, în 1951 încep cei
cinci ani despre care am vorbit, când numele său dispare din presa românească. Când revine, manifestă
aceeaşi prezenţă frenetică pe toate tărâmurile. Care
avea să stârnească reacţii.
Mă aflam în biroul lui Mihai Beniuc, situat pe acelaşi
etaj cu redacţia „Gazetei Literare”, în Bulevardul Ana
Ipătescu nr. 15. N-am apucat să-i spun de ce venisem,
că a şi luat în mână volumul destul de voluminos „Ostrovul meu”, de Ion Frunzetti, apărut cu câteva zile înainte la ESPLA în mod sigur datorită prietenului său
Alexandru Balaci, în acea vreme director adjunct. Îl
ţinea în mână şi parcă îl cântărea, repetând: Cam mult”.
Mihai Beniuc nu era un poet nepublicat şi totuşi se
vedea cum îl roade invidia!
Alţii au reacţionat dur şi cu argumente care puteau
să întoarcă situaţia în defavoarea lui Ion Frunzetti, ca
să ne exprimăm eufemistic. Într-o zi, Savin Bratu, criticul
aflat într-un post de conducere la „Gazeta Literară”, s-a
întors destul de abătut de la o şedinţă ce avusese loc
la Casa Scriitorilor. Ne-a spus celor câţiva care eram de
faţă că Eugen Jebeleanu s-a ridicat în timpul şedinţei şi
a protestat energic pentru faptul că în paginile „Gazetei
Literare” s-au tipărit traduceri din Pablo Neruda, poet
comunist, traduceri de Ion Frunzetti care a fost legionar.
Nu comentăm această delaţiune publică făcută de un
poet! Iar când l-am întrebat pe Paul Georgescu dacă e
de acord ca Ion Frunzetti să scrie cronică despre un
anume pictor, mi-a răspuns în stilul său: „Te-ai gândit
foarte bine, fiindcă au fost amândoi legionari”.
Triste vremuri care din păcate au reînviat voluptatea
delaţiunii pentru a distruge destine, fiind şi astăzi o realitate dureroasă şi ruşinoasă.
Acum, când s-au împlinit o sută de ani de la naşterea lui Ion Frunzetti, să ne gândim la acea ediţie a operelor lui care ne-ar lumina nu numai itinerarul unui
intelectual de seamă al ţării noastre, ci şi drumul pe care
l-au parcurs artele româneşti timp de decenii.
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parţiale, note,
excerpte, bibliografii”. Autorul n-a avut,
prin
urmare,
timpul necesar
să-şi desăvârşească opera.
Însă gândul de
a publica într-o
carte ceea ce
avea definitiv
într-un anume
moment
l-a
preocupat, de
vreme
ce,
aflăm iarăşi din
Notă, „titlul cărţii, ca şi versiunea franceză a
unor texte aparţin autorului. Alegerea şi aşezarea lor în
volum – editorului” (p. 5). Iar în legătură cu relaţia dintre
titlu şi cuprinsul volumului, vom constata că aceasta
este una perfectă. Autorul şi-a gândit titlul cărţii pe care
intenţiona s-o publice în funcţie de cele două perspective majore din care abordase problematica folclorului:
epistemologică, pe de o parte, şi axiologică, pe de alta.
Se adaugă perspectiva istorică a cercetării, domeniu din
care volumul reţine, într-o a treia secţiune a sa, două
studii: unul în versiune franceză, consacrat Esteticii
basmului a lui G. Călinescu, altul Morfologiei basmului
a lui V.I. Propp. S-ar putea, probabil, emite ipoteza-întrebare potrivit căreia volumul s-ar fi cuvenit să reţină
studiile cu caracter istoric la început, dar, întrucât o caPRO

Articolul-evocare a personalităţii etnologului Radu
Niculescu, semnat de Ion Taloş (în România literară
nr. 4/26 ianuarie 2018, p. 19), intitulat Radu Niculescu
– un eminent cercetător al poeziei populare româneşti,
articol în egală măsură aniversar (80 de ani de la naştere) şi comemorativ (30 de ani de la moarte, la 9 decembrie 2017), mi-a atras luarea-aminte că se află în
bibliotecă volumul său bază, dăruit mie de către
dna Viorica Nişcov. În el, doamna Nişcov adunase, deopotrivă cu devotament şi acribie, toate textele de cercetare a folclorului definitivate sau socotite ca atare de
către autorul lor: Folclorul – sens – valoare (Editura Minerva, Bucureşti, 1991, 395 p.).
Cartea fusese citită şi conţinea notele de lectură, din
care un text rezumativ extras făcuse obiectul unei intervenţii la Radiodifuziunea Română, în cadrul emisiunii
Mioriţa, în ziua de 21 februarie 1992, preţ de 2-3 minute. Îmi propun acum să amplific textul pe baza notelor
de lectură de atunci, să aduc totul la zi şi să evoc, la
rândul meu, în paginile revistei „Pro Saeculum”, revistă
nu mai puţin de largă deschidere culturală, figura luminoasă a lui Radu Niculescu, unul dintre cei mai valoroşi
folclorişti şi etnologi ai celei de a doua jumătăţi a secolului trecut. O boală necruţătoare avea să-i curme înainte de vreme (9 decembrie 1987) viaţa şi să lipsească
etnologia românească a vremii de noi remarcabile contribuţii sau să le desăvârşească pe cele în curs de elaborare.
Cartea a apărut, aşadar, postum şi, aflăm din Nota
asupra ediţiei a dnei Viorica Nişcov, cuprinde „marea
majoritate a studiilor publicate de Radu Niculescu între
1960 şi 1990”, ele reprezentând, ne asigură editoarea,
„în ciuda autonomiei lor reale [s.ed.], părţi din lucrări
ample, rămase în manuscris sub formă de redactări
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racteristică a profilului ştiinţific al lui Radu Niculescu
este preocuparea permanentă pentru câştigurile acumulate de istoria obiectului asumat cercetării, rezultă că
istorie a folcloristicii se află în toate studiile sale, disipată
după cerinţele temei, peste tot în volumul aflat aici în
atenţia noastră.
E de apreciat deci drept foarte judicioasă alcătuirea
volumul Folclorul – sens – valoare, structurat pe trei
mari secţiuni: prima, Aspecte epistemologice, ar corespunde sensului din titlu; a doua, Aspecte aplicate, valorii, iar a treia, Din istoria folcloristicii, cuprinzând cele
două studii amintite mai sus, ele însele două strălucite
exemple pentru acuitatea cu care scruta Radu Niculescu obiectul cercetat, fie el text literar folcloric sau studiu datorat altui cercetător. Cartea este susţinută de o
Bibliografie de 43 de poziţii, conţinând colaborări cu diferite studii, articole, recenzii etc. la reviste din ţară şi
străinătate. Şi ca să finalizăm prezentarea integrală a
cărţii, să precizăm că, pe lângă un Indice de autori, volumul conţine o Schiţă de portret, semnată de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, din care nu ne putem abţine să nu
cităm măcar un scurt fragment: „Cine l-a cunoscut pe
Radu Niculescu în anii tinereţii sale înfloritoare, când
arăta cu armonioasa sa fiinţă un echilibru psiho-somatic
de o natură cu totul deosebită, va păstra întotdeauna
imaginea nu a «artistului ca tânăr», ci a «intelectualului»
în acelaşi anotimp al vieţii. Chipul lui frumos respira o
concentrare care te făcea să ghiceşti intensitatea gândului căutător, modul elegant de vorbire trăda o tensiune interioară de o abia bănuită forţă.” (p. 381). În fine,
pe coperta a IV-a, Iordan Datcu, lectorul volumului,
pune în evidenţă câteva caracteristici ştiinţifice ale profilului lui Radu Niculescu, de la „...preocuparea constantă pentru mai toate tipurile de cercetare folclorică,
de la ancheta de teren şi întocmirea dosarului de arhivă
– trecând prin contribuţia la istoria folcloristicii, prin monografia de tip istorico-geografic, prin analiza logico-semantică de clase de texte orale (cântecul epico-liric,
ciclul balade «familiale», cântecul de leagăn, ghicitoarea), prin demersul taxonomic aplicat mai cu seamă
cântecului liric etc. – şi până la abordarea domeniului
pe cât de complex pe atât de delicat al conceptelor fundamentale ale disciplinei (folclor, cultură materială, oralitate etc.)...”
În prima parte a cărţii, Aspecte epistemologice,
Radu Niculescu este preocupat de o foarte variată problematică, precum: anonimatul folclorului (Consideraţii
pe marginea anonimatului creaţiei populare); problema
autenticităţii creaţiei populare în strânsă relaţie cu cercetările folclorice (Perspectiva autenticului. Consideraţii
critice asupra cercetărilor de folclor); oralitatea folclorului (Observaţii critice asupra validării euristice a conceptului de „oralitate folclorică”); metode moderne în
abordarea culturii populare (Repere ale unei teorii structural-semiotice a culturii populare materiale; Metoda
structurală în etnologie); interdisciplinaritatea în cerceSAECULUM 3-4/2018
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tarea culturii populare (Aspecte epistemologice ale cercetărilor interdisciplinare şi cultura populară); relaţia istoriei cu cercetările etnologice (Aspecte epistemologice
ale relaţiei istoriei cu cercetările de cultură populară);
specificitatea analizei unui dans folcloric – Consideration sur l’analyse de la danse folklorique (Le corpus roumain).
În secţiunea a doua a cărţii, Cercetări aplicate,
Radu Niculescu dă întreaga măsură a talentului său de
cercetător, pliindu-se perfect la specificul textului analizat, supunând unei scrutări atente cele mai diferite tipuri
de texte poetice. De pildă, în studiul Ovid Densusianu
şi actualitatea exegezei „Mioriţei”, se declară în deplin
acord cu savantul, dar se desparte în anumite privinţe:
„Mioriţa“ nu poate fi cercetată exclusiv filologic, pentru
că e, în primul rând, un produs poetic foarte complex.
În felul acesta, Radu Niculescu prefigurează cercetările
de dată recentă în domeniu şi mă gândesc la abordările
unor Petru Ursache şi Victor Ravini, ale căror studii au
apărut abia acum câţiva ani.
„Structura cântecului epico-liric în Transilvania, Crişana şi Maramureş” şi-a aflat concretizare analitică în
„Cântecul lui Vălean”. Model şi sens în balada populară
românească se prezintă ca o încercare de sinteză asupra baladei familiale, poate a întregii balade româneşti,
din care acesta nu e decât un fragment, în orice caz
unul în care structuralismul şi elementele de poetică
matematică sunt puse la încercare.
Secţiunea de cercetări aplicate se încheie cu un studiu de folclor comparat scris în limba franceză: Intérferences de la litérature narrative et épique slovaque et
roumaine: Juraj Jánošik et Pintea Viteazul şi cu un altul
tot despre Pintea (Unele observaţii asupra lui Pintea Viteazul ca personaj istoric). În orice caz, complexul de
variante avându-l în centru pe Pintea pare să-l fi urmărit
cu insistenţă, poate până la obsesie, reprimarea eroului
de către forţele feudale dându-i ocazia unor remarci de
psihologie socială.
În anul 2017, apare la Editura Tracus Arte volumul
Colo sus pe munte verde. Studii de folclor. Studiu introductiv (Redescoperirea unui mare cercetător al folclorului românesc: Radu Niculescu), 478 pag. Ediţie
îngrijită de Viorica Nişcov. Doamna Nişcov chiar mărturiseşte în Notă asupra ediţiei că volumul are o semnificaţie dublă, fiind comemorativ şi aniversar în acelaşi
timp, cum noi înşine sugeram mai sus.
Sub raportul conţinutului, prezenta ediţie nu reia
decât două studii din cartea prezentată anterior: studiul
de folclor comparat în versiune franceză Interférences
de la litérature narrative et épique slovaque et roumaine
Juraj Jánošik et Pintea Viteazul şi bijuteria analitică despre „Cântecul Iancului” (În 2012, Viorica Nişcov a mai
scos un volum: Radu Niculescu: Spre o poetică a baladei populare româneşti. Două studii de caz, Editura Sf.
Ierarh Nicolae, Galaţi). În schimb, în ediţia din 2017, ne
prezintă un studiu inedit: „Ultimul studiu, «Cântecul epic
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în zona folclorică Năsăud» este inedit” (Notă, p. 45). Ar
fi de reţinut, între altele, că în acest studiu inedit, Radu
Niculescu realizează o clasificare a cântecului epic năsăudean, uşor diferită de aceea a lui Al. I. Amzulescu
din Balade populare româneşti, Ediţii critice de folclor –
Genuri, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1964,
vol. I-III. Cf. vol. I, pp. 107-253. Studiul despre Pintea
Viteazul, reluat în volumul din 2017 este, de fapt, aici, o
monografie, descrisă succint în Studiul introductiv de
către Ion Taloş (pp. 33-37), cu accente puse acolo unde
acestea se cer puse. „În încheierea primei părţi a monografiei – scrie Ion Taloş – forţa, inteligenţa şi geniul
lui Pintea rezultă pe deplin din ariditatea documentelor
istorice” (pp. 33-34). Parafrazându-l şi chiar citându-l pe
Radu Niculescu, reţine că „folclorul poetizează istoria,
o esenţializează [s. I.T.] fără a o falsifica şi ne prezintă
un Pintea «erou de epos al părţilor de miază-noapte –
un Achile pur, grav, naiv, dar inflexibil al conştiinţei
[s.aut.] poporului român.»” (p. 34). Urmează prezentarea, în linii generale, a materialului poetic aflat la baza
monografiei şi episoadele care divid balada: Introducere, Apelul Pintei, Replica, Contrareplica Pintei, Trădarea, Visul, Moartea.
Colo sus pe munte verde este tot o monografie, elaborată pe baza a 41 de variante-baladă şi 17 variantecolind. Radu Niculescu supune unei fine analize
morfologia şi structura textelor în următoarele episoade:
Turma, Fratele şi sora, Peţitorii nedoriţi în depărtare,
Refuzul, Raptul, Sinuciderea. Însă Ion Taloş precizează
în Studiul introductiv că „analiza episoadelor din baladă
şi colindă se face în paralel până la episodul IV inclusiv,
după care sunt diferenţiate variantele-baladă de variantele-colindă, analiza făcându-se separat. De o parte şi
de alta, analiza decurge după cum ne-a obişnuit Radu
Niculescu şi în alte cazuri; e o analiză extrem de fină,
atentă la toate elementele textului, de la imaginile vizuale şi auditive, la elementele de natură morfologică
şi sintactică” (p. 38).
Ceea ce devine relevant pentru modul propriu al folcloristului Radu Niculescu, după lectura volumelor editate, este extraordinara disponibilitate de a valorifica, în
interesul folclorului şi al folcloristicii, toate achiziţiile unor
activităţi ştiinţifice foarte variate, acumulate de o personalitate intelectuală prodigioasă. În felul acesta, se
poate afirma că Radu Niculescu este un folclorist total,
în primul rând pentru că s-a pronunţat competent şi oarecum definitiv în aproape toate compartimentele folclorului, începând cu gestul de bază, al anchetei de teren,
continuând cu arhivarea roadelor astfel culese, cu preocuparea pentru taxonomia unor genuri sau categorii de
gen folcloric, cu clarificarea unor concepte ale domeniului cercetat şi terminând cu studiul aplicat bunului folcloric dintr-o fermă perspectivă axiologică. În al doilea
rând, pentru că, aşa cum spuneam, Radu Niculescu
pune la contribuţie, în hermeneutica folclorului, largi domenii interdisciplinare. Şi este cazul mai tuturor studiilor
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despre care am vorbit.
Că cercetează problema anonimatului creaţiei populare, pe aceea a autenticităţii folclorului sau problema
oralităţii, că face analize de text folosind cele mai moderne metode ş.a.m.d., Radu Niculescu pleacă de la o
reexaminare critică, făcută cu acribie, a istoricului obiectului cercetat şi, într-o elegantă atitudine academică,
fără a atinge nici măcar graniţele supărătoare ale polemicii, ci, aducând o bogată argumentaţie recrutată în
contactul direct, din timpul anchetelor de teren, cu fenomenul discutat, îşi rosteşte, în final, răspicat, propriile-i concluzii.
Alteori, e suficientă simpla anunţare a titlului unui
studiu, ca să se vadă preocuparea lui Radu Niculescu
pentru, de pildă, aportul cercetării interdisciplinare în
profitul folcloristicii. Astfel: Aspecte epistemologice ale
cercetărilor interdisciplinare şi cultura populară. Sau:
Aspecte epistemologice ale relaţiilor istoriei cu cercetările de cultură populară.
La fel stau lucrurile în abordarea, urmărind finalităţi
de interpretare a textului folcloric, cu cele mai moderne
instrumente şi metode de lucru ce i-au stat la îndemână:
structuralismul, semiotica. De atari cercetări beneficiază
„actualitatea exegezei Mioriţei”: plecând de la contribuţia lui Ovid Densusianu, „structura unui cântec epicoliric din Transilvania, Crişana şi Maramureş, Cântecul
lui Vălean” sau schiţa analizei de text la Cântecul Iancului, din care Avram Iancu iese deopotrivă cu însemnele regalităţii, ca om, şi cu acelea ale sacralităţii, ca
proiecţie mitică.
În încheierea evocării sale din România literară, Ion
Taloş aşază personalitatea folcloristico-etnologică a lui
Radu Niculescu între acelea ale lui Ovidiu Bârlea (de la
a cărui naştere tocmai s-au scurs 100 de ani) şi Mihai
Pop: „Privită în ansamblul folcloristicii noastre din a
doua jumătate a secolului al XX-lea, opera lui Radu Niculescu se situează între acelea ale lui Ovidiu Bârlea şi
Mihai Pop. De primul îl apropie temele abordate: Mioriţa-colindă, relaţia dintre folclor şi istorie, coregrafia; de
al doilea, aplicarea metodei structuraliste în cercetarea
folclorului. Se distanţează însă de amândoi prin pledoaria pentru cercetarea interdisciplinară, cu un pronunţat
accent pe semiotică, şi prin cultivarea unui limbaj modern de specialitate, suplu şi elegant.”
N-aş încheia totuşi, fără să reiau aici un îndemn din
excelentul Studiu introductiv la ediţia din 2017, care subliniază încă o dată câştigul ştiinţific al celor care revin
asupra textelor lui Radu Niculescu: „Cine doreşte să cunoască opera lui Radu Niculescu e îndemnat să înceapă cu fermecătoarea şi totodată riguroasa analiză a
Cântecului Iancului şi cu celelalte lucrări incluse în acest
volum. Beneficiul ştiinţific va fi remarcabil” (p. 43). Faţă
cu cele arătate aici şi cu altele pentru care cadrul prezentei evocări n-a îngăduit o detaliere, o ediţie integrală
a moştenirii ştiinţifice a lui Radu Niculescu se impune
cu necesitate.
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CENTENAR ARISTIZZA ROMANESCU
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Privim cu nesaţ fotografia, care-o reprezintă pe Aristizza Romanescu, şi-n adâncul nostru, posibil, regretăm
că nu am cunoscut-o, pentru că toate însemnările ce
i-au fost dedicate o descriu ca pe o prezenţă plăcută,
inteligentă, ambiţioasă, talentată. Fraze elogioase le datorăm lui Gheorghe Ionescu-Gion (1857-1904), ziarist,
cronicar şi autor dramatic. La 1882, când a cunoscut-o,
tânăra artistă impresiona nu doar prin fizicul ei plăcut
(„subţirică, albă, parcă transparentă”), cât prin mişcările
pline de graţie, „vorbind cu o voce argintie”.
E adevărat, prin naştere (24 decembrie 1854), o revendică ţinutul Craiovei, dar prin efortul său profesional,
scenic şi didactic, aparţine ţării întregi, dovadă, odihneşte întru Domnul, în pământ moldovean, la Iaşi
(4 iunie 1918).
Corola vieţii sale de artist a fost înnobilată de personalităţi ale timpului care i-au recunoscut talentul şi forţa
artistică. S-ar putea uita încrederea ce i-a acordat-o Ion
Ghica (1816-1897), Grigore Manolescu (1857-1892)
sau Constantin I. Nottara (1859-1935), cel puţin?! De
dincolo de timp străpung, parcă, vorbele lui Ion Ghica:
„Eşti chemată să ţii teatrul pe umeri!”
Ca om şi ca artist, Aristizza Romanescu a avut o
viaţă zbuciumată, cu multă muncă, urcuşuri şi coborâşuri, cu proiecte îndrăzneţe şi recunoaştere, cu speranţa că într-un final, după „colosala activitate ce a
desfăşurat-o”, după cum aprecia Gion, s-ar fi cuvenit să
se bucure de linişte sufletească şi de o stare materială
care s-o ferească de „griji şi nevoi”. I s-ar fi cuvenit „recompensa” binemeritată, „pe care i-o datora ţara”. Ce
cuvinte mari folosea cronicarul! Ţara?! Nu ţara este vinovată de înfrângerile, indiferenţele şi răutăţile semenilor noştri!
La un an după ce artista a decis să se pensioneze
(în 1903, la doar 49 de ani), deşi dezamăgită, va avea
forţa de a aşterne pe hârtie amintirile sufletului său. O
mângâiere pentru sufletu-i sfărâmat de regrete în cele
trei decenii de zbucium pe scenă. Şi totuşi, expozeul
său este atotcuprinzător, împodobit cu detalii utile nu
doar biografilor, cât şi tuturor iubitorilor de arta dramatică, la modul general. Referindu-se la repertoriul său
scenic, bogat şi variat, comedie şi dramă, deopotrivă,
SAECULUM 3-4/2018

cititorul se va simţi înnobilat sufleteşte, însuşindu-şi
nume reprezentative ale literaturii româneşti şi universale. Şi totul, cu o învolburare atât de personală, încât
verbul expunerii se zbate între sinceritate, detaşare, dar
şi stilizarea unor stări ce trădează un of – mai mult profesional decât personal.
Nu aş vrea să preiau din gândirea fostei sale eleve,
prea binecunoscuta Lucia Sturdza Bulandra, care îşi înmoaie condeiul în frazări contradictorii. Termenii „genialitate” „mare talent” nu se împacă absolut cu termenul
„orgoliu”, din afirmaţii, de tipul: „răsunătoarele succese
pe care le repurta Aristizza îi sporeau nu numai renumele artistic, dar în acelaşi timp îi măreau orgoliul, încrederea în sine şi nevoia firească de a înfrunta orice
piedici sau orice măsuri restrictive pe care le întâlnea
în cale”.
Cu certitudine, ne place să credem, cuvântul orgoliu
s-a vrut a avea o altă conotaţie, – de ambiţie, curaj şi
perseverenţă, o dovedesc aprecierile critice încă de la
începutul carierei sale artistice: „virtuozitate a dicţiei”,
„luceafăr printre stelele artei române”, arta de a captiva
publicul etc.
Şi întru îmbrăţişarea atâtor afirmaţii, am putea concluziona că Aristizza Romanescu a „întrupat perfecţia
artistică”.
Să recunoaştem, sufletul uman este extrem de complex şi niciodată, oricât de bine am cunoaşte o persoană apropiată şi dragă – nu-i vom descoperi talerele
firii. În tainiţele sufletului, avem noi grijă să conservăm
şi emoţii care nu se vor disipa decât odată cu sufletul
care-şi va lua zborul spre înalt.
Aşadar, Aristizza Romanescu a avut multiple motive
să decidă pauza finală în plan artistic. Una dintre motivaţii – şi cea mai serioasă – după 30 de ani de zbateri
multiple, pentru afirmare şi supravieţuire – se profilau
într-un mod nemulţumitor, sufleteşte. Posibil să fi crezut
că statutul de pensionar îi va dărui acea linişte şi
odihnă, de care avea atâta nevoie. Turneele şi zbuciumul parteneriatelor scenice o măcinaseră la culme. A
crezut în această pauză binemeritată. Dacă lucrurile nu
au decurs, posibil, altfel decât a gândit (sau şi-a planificat), deja e mult prea târziu să mai răscolim trecutul.
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Suntem recunoscători pentru că volumul Amintiri.
30 de ani – ne oferă şansa de a străbate un repertoriu
dramatic universal, bogat şi valoros, cu notaţii care pot
însufleţi imaginaţia nu doar a tinerilor care bat la poarta
consacrării scenice, ci şi a acelor care iubesc literatura
şi vor să se lase cuceriţi de destinul atâtor personaje.
Şi unul dintre cele mai frumoase personaje din literatura universală, Julieta, în viziunea lui William Shakespeare, a fost şi va rămâne visul de aur al fiecărei
actriţe, a fiecărei tinere din lume.
Ei, aici e secretul intim al amintirilor Aristizzei Romanescu. Emoţiei confesiunilor i se suprapun multiple îndrumări de didactică scenică, toate izvorâte din propria-i
experienţă. Iată ce descoperim:
„Atrag atenţia elevelor mele că rolului Julietei i se pot
da două interpretări: una, ingenuă, pentru o actriţă cu
fizic debil, cu figură dulce, cu voce duioasă, cum e bunăoară, azi, d-na Maria Giurgea [1877-1948], şi cum
l-am jucat şi eu, în primii ani; alta, dramatică, pentru cine
se ştie că are mască, accente în voce şi avânturi mişcătoare, cum era [engleză] Ellen Terry [1847-1928] – şi
cum l-am jucat eu în urmă”.
În repertoriul unui artist se pot înscrie roluri… şi roluri. Artista mărturiseşte că rolul Dolorès – din drama istorică Patrie (1869), de Victorien Sardou (1831-1908),
ar fi fost „clasat” ca unul dintre „cele mai obositoare” din
cariera sa. Să ne întrebăm şi de ce?
Răspunsul este destul de complex. La modul general, putem afirma că dramele istorice au o încărcătură
a dramaticului, asemenea tragediei antice, iar implicarea actorilor-actanţi este extrem de solicitantă. Pe de
altă parte (dacă luăm în considerare şi afirmaţia memorialistică), adversităţile scenice (C.I. Nottara – Gr. Manolescu), negreşit, pot produce stări psihice marcante.
Oricum, rivalităţile dintre actori pot atinge şi-un
punct-forte. Şi nu poţi rezista decât dacă eşti înzestrat
cu ambiţie, voinţă, talent; dacă fizicul este dublat şi de
o educaţie adecvată şi riguroasă. O scrie, negru pe alb
şi Aristizza Romanescu: „Talentul (…) cere cultură, ca
şi fizicul [plus, vocea] dezvoltare”. Deopotrivă, actorului
i se cere şi prestanţă scenică: mişcare, voce, ţinuta vestimentară.
O recunoaştem în afirmaţia: „Cunoscuţii recunosc
imediat în mine pe Desdemona dintr-un tablou aflat în
Palatul Dogilor. O rochie albastră en velours de Gênes,
împodobită cu dantele, broderii şi brocard galben de Veneţia. Reţeaua de pe cap, coroana şi tot corsagiul erau
presărate cu pietre scumpe. Ca interpretare, dacă n-aş
fi avut avantagiul fizicului şi al vocii, n-aş fi primit rolul,
pentru că, nici atunci, nici acum, nu cred că Desdemona
ar putea ispiti pe o actriţă – afară numai pentru onoarea
de a juca o eroină a lui Shakespeare”.
Şi gândul îmi fuge la timpul acesta de mileniu al treilea – privind la unele decoruri şi la vestimentaţia unor
actori!... Dacă le-ar vedea marii artişti… de altădată,
sau… însuşi, Shakespeare, s-ar înfricoşa… în mod
cert!...
Pentru cel care doreşte să îmbrăţişeze scena – ca
profesie, are datoria de a-şi studia fibrele propriului caracter. Şi în acest sens, ochiul de profesor al Aristizzei
Romanescu nu iartă. Referindu-se la o „domnişoară din
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societatea ieşeană”, deşi „înamorată de scenă”, va trebui să renunţe, „din cauza caracterului timid şi susceptibil”. Şi atunci, şi acum, în această lume specială, nu e
uşor să „învingi mizeriile vieţii de culise”.
Aristizza Romanescu a fost exigentă cu sine însăşi:
„Nu numai că n-am intrat niciodată în scenă fără a fi
stăpână pe rol, dar nici nu înţeleg cum îşi poate cineva
lăsa nădejdea în sufleur. Nedumirirea mea e cu atât mai
mare, cu cât sunt convinsă că un actor, oricât de bun,
dacă nu ştie rolul, devine mediocru, şi, viceversa, un
mediocru se înalţă, ştiindu-şi rolul. Acesta e secretul
atâtor artişti celebri…”
De asemenea, nu este uşor să accepţi atitudinea
unor jurnalişti care, în notaţiile lor, pur şi simplu lovesc
fără milă, sunt părtinitori şi cu rea-credinţă. Şi de un astfel de „tratament” au avut parte, în toată cariera lor, mai
toţi artiştii. Notaţiile Aristizzei Romanescu sunt suficient
de concludente. Nemulţumirile publicului sau ale unor
cronicari nu sunt întotdeauna obiective. Şi dacă nu ai
puterea să depăşeşti aceste derapaje, poţi fi, grav şi iremediabil rănit.
În acest segment, nu ai întotdeauna parte de „râuri
de lapte şi piscuri de miere”. Bucuriile, succesele, aclamaţiile furibunde sunt de cele mai multe ori cu zgârcenie drămuite. Exigenţa dansează pe ambele planuri.
Familia teatrului nu este întotdeauna suficient de sudată, iar ochiul spectatorului nu se dovedeşte întotdeauna suficient de pătrunzător. Şi-un bun exemplu ni-l
poate oferi comedia de moravuri, O căsnicie, de căpitanul Gheorghe Ursachi, preferată la sfârşit de secol al
XIX-lea.
Aşadar, de la buna armonie dintre actori-public-cronicari şi până la recunoaşterea oficialităţilor, calea se
doreşte bine bătătorită cu muncă multă şi rezistenţă.
Aşa că medalia „Bene-merenti clasa I”, pe care a dobândit-o Aristizza Romanescu, la 15 ianuarie 1899, a
fost binemeritată.
Privim cu nesaţ fotografia, care-o reprezintă pe Aristizza Romanescu şi ne putem imagina cum a fost ultimul său spectacol, încoronat cu aplauze, flori, ovaţii!…
Iar artista?
Precum „o pasăre bătută de vânt, cu aripile zgribulite
şi udate de ploaie, tăcea, nemişcată. Înaintea ochilor ei
deschişi şi plini de lacrimi, se perindau cu iuţeala gândului toate succesele trecute; în urechile ei răsuna zgomotul atâtor triumfuri; iar dinţii ei, strânşi de nervii
nerăbdării, parcă voiau să se întredeschidă, pentru a
lăsa să-i apară pe buze surâsul satisfacţiei de odinioară… Nu mai avea decât energia de a duce până la
capăt hotărârea luată”.
Cu certitudine, şi în clipele ei cele mai negre, ale bătrâneţilor şi ale bolilor care-o înlănţuiau, fără milă, Aristizza îşi mângâia suferinţele cu-acel îndepărtat îndemn
– ca un ecou – „Eşti chemată să ţii teatrul pe umeri!” Şi
umerii ei au fost puternici – vreo trei decenii, cu bărbăţie
şi ambiţie constructivă. Marea mângâiere a somnului
etern va fi o blândă binecuvântare, alinându-i sufletul
de la închipuirea juvenilei Julieta (a maestrului Shakespeare) şi până la dramatica Gina (din Casta-Diva, de
Haralamb Lecca), de la exuberanţa tinereţii până la
mângâierea finală a morţii, binefăcătoarea.
PRO

remember
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iată că auditoriu select ajunge din urmă
clipa când vernisajul strivit între palme
cu frenezie va fi cules dintr-un bol plin
cu alune prăjite.

CÂNTEC PENTRU OMUL VÂNĂTOR

ÎNAINTE DE CÂNTEC

Atât de pasăre sufletul meu
s-a ascuns în devenire,
Atât de vultur încremenit
pe verticală şi imprevizibil
atât de lebădă albă voi fi
înainte de cântec!

SEMNUL EGALITĂŢII

„Spaţiul meu
are forma trupului meu
şi nimeni nu mai încape,
din când în când
tandreţea atinge
fructul răscopt
al zămislirii
trecerea lină
prin ziuă,
prin noapte,
arar se petrece alături,
doar simţurile noastre
curg paralel
două râuri
spui că-i un semn
al egalităţii
spre revărsare?!”

Te iubesc om-băutor de izvoare
pândar între scaiuri,
azurul îngheţată când moarte slobozi
din alice
şi în vuiet se curmă al pasărei zbor,
în mintea mea te dezmierd
precum mânjii cu nările umede
zarea,
te iubesc om-vânător de zeiţe
ale iubirii,
soţii ale cerbilor,
marmora ochilor tăi înfruntă
lacrima ciutei
iar eu îţi deific poruncile
izvoditoare,
cu uimire te cânt om-pescar
vânătorul de zei ai adâncului,
pentru tine peştii mărunţi
în bancuri se adună
şi din afunduri alcătuiesc
oraculul timpului,
trupul tău e totuna cu murgul
aprins de verdele crud pulsând
în nespin şi nefloare,
trofeele sunt herghelii
ca strugurii toamnei în vie,
mă adăp în rouă,
mustind adâncitele-ţi urme
fac lutul să crească
şi să rămână întreg.

CONCERT LA PATRU MÂINI

PRO

Lumânările ard cu flăcări de piatră
egal şi cu stranie uimire
clape se mişcă în sus şi în jos atinse brutal
de instruite falange,
din patru în patru mâinile pot stăpâni
grave acorduri sau ritmuri de joc unguresc
şi hora stacatto,
lipsit de sublim şi adiere aerul este uscat
ca şi roşul căzut din penel dintr-un
prea mult peste pânze,
mai albi decât albul pereţi mărginesc
un spaţiu din care nu pot să trec mai departe
nici dincolo de sunetul pianului dezamăgit,
o aură bună uitată în mărul pitic de la intrare
aşteaptă doi virtuozi în straiele negre
să o culeagă,
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SERTARUL CU AMINTIRI

„ÎŢI SCRIU PENTRU A-MI MANIFESTA DEZAPROBAREA”
Dragă Radule,

Îţi scriu pentru a-mi manifesta dezaprobarea pentru
modul suburban în care înţelege să polemizeze tânăra
revistă de la Oradea1. Sunt surprins şi deconcertat sau,
în acelaşi timp, îmi spun că toate aceste manifestări se
înscriu în afara sferei literare şi nu trebuie să le tratăm
decât cu seninătatea superioară la care ne dă dreptul
[sic!] talentul şi munca noastră cinstită. Asta nu însemnează că prietenul nostru Sorianu nu trebuie să dea replica respectivă2. Dimpotrivă.
Ai adeziunea mea. Strângerea mea de mână afectuoasă, de solidaritate. Şi, drept răspuns, te invit să-mi
trimiţi câteva poezii pentru numărul 1/19673, pe care

Note
1. Tezaurul de la „Ateneu”, în „Familia”, seria V, an 2 (102),
oct. 1966, p. 23, col. 2-3, articol nesemnat.
De fapt, atacul, ironic-fără-har, chiar tras de păr pe alocuri
şi mai puţin suburban (cel puţin dacă ne raportăm la modul în
care se poartă, după 1989, asemenea campanii de presă!),
avea drept ţintă revista întreagă şi pe conducătorul ei. Poetul
Radu Cârneci tocmai publicase un volum de versuri, Orgă şi
iarbă, căruia, din „necesităţi de… ierarhie redacţională”, Vlad
Sorianu îi face o cronică „cu gâfâitoare admiraţie”, în care cronicarul foloseşte nişte formulări „peste care nu putem trece
pentru a nu lipsi cititorii de un zâmbet” etc., etc. Făcând un
inventar al cuvintelor în jurul cărora se construiesc „stihurile
trudnice” – „primăvară, flori, stele, dragoste” –, cronicarul Sorianu riscă, zice anonimul „Familiei”, să-l trimită pe poet în
concurenţă cu textierii de muzică uşoară. Etc.
Apoi este atacat direct însuşi redactorul-şef pentru „cugetările cosmice”, „preţioasele păreri” (expuse la rubrica „Radu
Cârneci despre…”) referitoare la Eseu de Ion Caraion, de „o
subtilitate rară” putând servi drept model de compunere pentru „prichindeii claselor elementare”. Celor doi „atacaţi suburban” în nota anonimă li se adaugă Mihail Petroveanu, plin de
„dărnicie” în a spori perlele din „Ateneu”.
2. Nici revista „Ateneu”, nici cei vizaţi nu vor răspunde atacurilor din „Familia”.
3. R.C. nu va da curs invitaţiei, căci în nr. 1/1967 al revistei
timişorene nu figurează cu nicio poezie.
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vrem să-l facem f. bun.
Te voi saluta curând de la Belgrad sau de la Adriatica
cea bogată în culori, cu aceeaşi preţuire şi cu aceleaşi
sentimente prieteneşti statornice, scrie-mi până în
10-12 crt. dacă se poate.
Te îmbrăţişează,
Anghel
4.XI.1966

* În 2018 se împlinesc 85 de ani de la naşterea (21 noiembrie 1933) şi 5 ani de la plecarea în eternitate (12 mai
2013) a poetului, prozatorului şi traducătorului Anghel Dumbrăveanu.
** Mulţumim doamnei Liliana Cioroianu de la Biblioteca Judeţeană „C. Sturzu” Bacău pentru furnizarea informaţiilor din
notele referitoare la „Ateneu”, doamnei Maria Niţu de la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara,
pentru cele referitoare la „Orizont” şi doamnei Lorenţa Popescu de la Biblioteca Academiei Bucureşti pentru cele referitoare la „Familia”.
PRO

Anghel Dumbrăveanu
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Maria Păuţa Gaşpăr

NU S-AU ÎNŢELES

Împrejurările maștere ale vieții au smuls din rădăcini
pe Adam și pe Valeria lui, luându-i de lângă cei dragi.
Azvârlindu-i peste frontieră. Ca și cum arunci niște
lemne peste gard, ori niște saci plini. Nu-i vorbă, tot la
frați au ajuns, dar…
În viață, fiecare om are anumite perioade. Unele senine pline de har, chiar vesele. Altele neasemuit de triste.
Cu Adam și soția sa, viața a fost vitregă. I-a aruncat
în brațele disperării de multe ori. Mai ales pe Valeria,
care n-a făcut pas din satul natal, de lângă ai săi.
Când a fost luată de torenții severi ai vieții, aruncată
peste frontieră de frica unor realități crude de aici, s-a
simțit singură, părăsită. Floare ruptă de la rădăcină.
În această cădere a lor nu și-au rupt nici piciorul, nici
mâna, cu toate că o noapte întreagă au orbecăit prin întuneric, tremurând la orice mișcare să nu fie descoperiți
de santinelele de serviciu care traversau des frontiera.
Că atunci s-ar fi terminat cu libertatea lor. Li s-a despicat
doar sufletul în două. O parte a plecat cu ei, ca un câine
credincios, iar cealaltă parte a rămas mereu alături de
cei dragi, aici, în părțile noastre.
Așa, Valeria s-a găsit de dincolo de sârma ghimpată,
purtând în suflet mereu dorul după familia lăsată aici,
după sat, după colinele blânde ale dealului. În visele ei,
foarte tulburi de altfel, avea și clipe senine. Se vedea

PRO

În contextul marcării Marii Uniri, ne-am tot gândit ce
anume să oferim cititorului din Ţara rădăcinilor noastre în cadrul podului spiritual „Lumina – Pro Saeculum”. Pentru că
„veşnicia s-a născut la sat”, ne-am decis a vă destăinui câte
ceva din secretele şi imaginile încă vii ale satului românesc
din Banatul sârbesc prin intermediul prozei scurte ale doamnei
Maria Păuţa Gaşpăr, n. 1937 la Coştei, P.A. Voivodina – Republica Serbia, unde a lucrat ca profesor de limba română la
şcoala generală. Schiţele şi povestirile doamnei Maria Păuţa
Gaşpăr fac parte din volumul „Floare în fereastră”, apărut la
Edidura „Libertatea” Panciova, 2003. Aspectele vieţii sociale
a ţăranului de la Codru cu drama umană şi tradiţia morală din
zona Vârşeţului, deşi într-o vizibilă stingere, în aceste proze
scurte se înscriu în acelaşi spaţiu tematic inaugurat în prealabil de Ion Bălan şi Simion Drăguţa. Proza scurtă a Mariei
Păuţa Gaşpăr este luată în considerare pentru volumul „Banatul în memoria anilor – almanahul prozei româneşti din Banatul sârbesc” de Ioan Baba în pregătire pentru Editura
„Libertatea” Panciova. (I.B.)
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acasă, la sapă, la vie sau la marginea Cărașului, la „Borugă”, cum îi zic în sat. Cărașul era prezent mereu în
gândurile ei. Probabil și prin faptul că locuia la doi-trei
pași de el. Apele lui i se plimbau prin fața ușii… Se
vedea des cum spală rufele cu picioarele-n apă mai sus
de glezne, apoi cum spală lâna înainte de a o duce la
pieptănat… Se vedea des că ia de la oi. Îl vedea pe uica
Ion Străjanul, ciobanul turmei, un om robust, roșu la
față, mereu cu zâmbetul înflorit în colțul buzelor. Veșnic
era cu pălăria pe ceafă și-n pălărie flori… În zilele ei de
restriște parcă auzea melodia zisă din fluier, zisă din
frunză… Strunga de oi era tot în Mlaca-mică, în apropierea Cărașului. Datorită amintirii vedea clar turma lui
uica Ion, odihnindu-se la umbra salciei pletoase, cu măgarul în picioare picotind, cu câinii tolăniți la soare…
Întotdeauna când nu era la serviciu și Adam nu era
acasă, gândurile acestea, filmul acesta înregistrat an
de an, i se perindau prin fața ochilor.
În jurul inimii purta veșnic o pătură groasă de
gheață, de frica necunoscutului: „Unde mergem? Ce ne
facem, Adame?” – erau aceleași cuvinte adresate
aproape plângând, aceleași întrebări pe care le repeta,
fără să aștepte răspuns, și mereu ofta.
Au ajuns, cu chiu cu vai, la destinație: la un internat
din capitala Banatului, la Timișoara; ea s-ajute-n bucătărie, el ca maistru lăcătuș.
Ziua, Valeria își îneca amarul în muncă, muncă până
la istovire. A cerut permisiune de la d-na directoare să
facă ordine și în cancelariile internatului. Să fie ocupată
maxim, să n-aibă timp pentru gânduri. Cel mai greu îi
veneau după-amiezele când era liberă. Când stătea
față-n față mereu numai cu ele. O asaltau, o încolțeau
veșnic aceleași gânduri, îi sfârtecau sufletul și atunci
ochii îi erau mereu insule udate de o apă sărată.
Stătea în cămăruța mică – locuința lor la internat.
Stătea pe marginea patului soldățesc din fier, cu șorțul
mereu la ochi. Ochii îi erau mereu roșii. Ochii aceia care
nu știau de întristare. Nici o umbră nu-i atinsese până
acum. Parcă era protejată de soartă pentru momentul
acesta crud. Să se prăvălească peste capul ei, acum,
atâta greutate.
– Valeria, ești o nebună – îi zicea mereu o prietenă
cu care lucra. Ce-i cu tine? Veșnic aceeași față! Capul
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sus! Ești doar între prieteni! Vezi, te ajutăm și noi, numai
să te vedem veselă, glumind. Tu ne întâmpini cu același
surâs amărui în colțul buzelor. Orice vreme ar fi afară,
ție parcă tot îți ninge și-ți plouă. Ești mereu cu ochii departe. Unde te-ai pierdut?
– E… d-ați ști! – ofta Valeria și se gândi la cei lăsați
acasă, udându-și ochii cu lacrimi amare, la străzile întortocheate ale satului, chiar la clopotul bisericii, al cărui
dangăt îl aude des, mângâindu-i zilele pustii… și o lacrimă i se prelinge pe fața mai albă ca peretele de care
se propti să nu-și piardă echilibru. – E bine de voi… Vis
acasă… Io… – înghiți în sec și se opri, căci un val de
lacrimi și un nod i se înfipse curmeziș în gât, încât nu a
putut continua.
– Și aici suntem ai tăi, Valeria. Tot români.
– Șciu! Pentru mine, însă, tot ce nu-i satul mieu,
casa mia – îi străinătace! Mi-s străină, fiindcă mă văd
dăparce dă tot ce mai înaince era al mieu. Iertați-mă! Și
greutacea asta, neînțelegerea cu doamna directoare,
mă chinuie. N-o înțăleg și pacie! Parcă n-am fi amândouă române.
– Las’, Valeria, te înveți! Doamna directoare e
regățeană. Ei vorbesc repede. Și mai vorbește o limbă
corectă. Toate, însă, vin la loc. Nu-ți face atâtea griji!
Așa s-au scurs zilele ofilite ale Valeriei.
Într-una din zile, venind Adam de la serviciu, a
găsit-o foarte neliniștită. Nu l-a lăsat să intre în cameră,
până nu l-a asaltat cu întrebările.
– Adame, nu știu ce-i cu mine! Nu o pot înțelege pe
doamna directoare și pace. Parcă suntem două lumi.
Doamne, ferește! Numai ascultă: astăzi mi-o zis să
cobor ceva de sus și apoi să-l găzăsc cu picioarele.
N-am înțeles-o ce trebuia să cobor și de ce trebuia să
găzăsc cu picioarele.
– Spune-mi, rogu-ce, dacă poți, vorbă cu vorbă ce
ți-o spus.
– Ascultă, Adame! Proastă nu mi-s, dar nu înțeleg.
Zice ea: „Valeria, dă jos perdelele și calcă-le!” Ochii îi
boldâna sus, deasupra ferestrei. Șci acu` tu să-mi
tălmăcești ci-o vrut să fac?
– Ascultă – făcu Adam cu zâmbet ștrengăresc. Perdelele, Valeria, sunt firianguri. Ea a zis să cobori firiangurili și să le piglui. „Piglais” la ei îi zice „călcător”.

●

– Așa? O fi! Și eu, proastă, cum am înțeles!
Altă dată, Valeria și mai amărâtă:
– Adame, doamna directoare a zis să arunc documencili dă pră masă jos în sobă și să le aprind. Auzi tu,
cum să fac io focu` în mijlocu` sobii, să argim ca îrțî?
Acum, Adam, deja cu experiență, imediat o întrebă:
– Repetă, ci rog! Cum a zis doamna directoare!
– O zis așa, cum îți spun acu: „Ia, Valeria, hârtiile
astea, aruncă-le-n sobă și dă-le foc!” Și acu, ci întrăb
io, cum să fac s-o împac, dar să nu aprind casa?
– Bun! – făcu Adam. Tot lui îi reveni cinstea să dezlege rebusul propus de doamna directoare. Știi ce-a
zis? Ascultă acum: Să iei hârtiile, documentele, să le
arunci în cuptor și să le dai foc, să le arzi!
– Vai d-o mini-o! Aici „sobă” îi cuptor?! O fi, dacă tu
zici. Io, proastă, era să aprind casa! Vezi, nu ne
înțelegem și pacie! Mor, Adame, de greul ăsta! Arată că
mi-ar fi mincia criscută-n cârciag. Mor, și tot n-o înțeleg
ce vorbeșcie!
Cu timpul, însă, Valeria tot mai mult a intrat în tainele
„limbii” doamnei directoare și i-a fost mai ușoară viața,
până ce, într-o zi, lui Adam i-a fost dat s-asculte încă o
perlă a Valeriei cu doamna directoare.
– Adame, Adame, dar ce ne facem acuma? Iaca ce
mi s-o întâmplat! Doamna directoare a zis să-i fac de
mâncare „spice”!
– Ce a zis? – se minună acum și Adam.
– Așa, a zis, cum îți spun: „Valeria, când trece postul,
te rog să-mi faci spice!” Doamne mă ferește. Ce-o fi
acum și asta?
Adam nici una, nici două, hai, la doamna directoare.
Aceasta nu-și amintește.
– Cum? Am zis eu așa ceva? Ce fel de spice?
– Și eu mă minunez de unde să găsim spice în timpul acesta!
Era iarna-n toi, puțin după postul Crăciunului.
De data aceasta Valeriei îi era dat să afle ce sunt
„spicele” doamnei directoare, când o prietenă i-a adus
într-un castron o pastă gelatinoasă tremurătoare și i-a
zis: „Valeria, ți-am adus puțin aspic să te înfrupți și tu
din această bunătate!”
Valeria atunci a râs cu hohote, înțelegând cu totul că
doamna directoare a poftit să mănânce „cotoroage”!

CU VIN ÎN PUSTĂ
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– Iu, Ioane, că încă nu-mi vin în fire. Mai mult tremur
de frică, decât de frig.
– Ia și răvolfu! Ai grijă, să nu-l vadă copiii! Pune-l la
căpătâi, la noi, la pat! – zise Ion și îl înghiți întunericul.
I s-a auzit vocea tunând în grajd: „Ho, Dora! Harto! Ce
mama pustiei, nu vă știți locul!”
Ana a intrat în camera călduță, târând după sine
valul înghețat de afară.
– Bună seara, muică. Nepoții dorm?
Își încălzește puțin mâinile și apoi se apropie de pat.
Cu capul pe perne pufoase, se odihnesc nepoții ei. Au
înflorit bujori în obrajii lor transpirați, parcă stropiți cu
PRO

E duminică seara. Început de decembrie. Rece.
Afară începe să fulguiască rar.
Ana cu Ion tocmai intraseră cu trăsura pe poartă. Ion
a sărit primul, frecându-și mâinile înghețate. A desprins
caii. Aceștia au găsit singuri ușa grajdului. Acolo l-au
așteptat pe Ion. Cuminți. Numai apă.
– Sări și pleacă înăuntru, că ești sloi. Cocia poate să
aștepte, așa, încărcată, până la ziuă!
Amândoi aveau bundașe lungi. Ana pe cap avea năframă de somot și peste ea, ajungându-i până peste
umeri, „cârpa mare”, lucrată iarna din lână de casă, colorată cu frunză de nuc.
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PRO

roua dimineților de primăvară. În cameră e cald, iar ei
sunt acoperiți cu plapume grele din pene de gâscă, noi,
care stau umflate deasupra lor.
Ana surâde, le face cruce, îi privește cu dragoste.
– O, țucă-i buna pe ei de frumoși! Cum te-au ascultat, muică?
– Întreabă-i pe ei dimineață cum i-am ascultat eu.
Nu de mult s-au liniștit. Voiau, ba să le spun povești, ba
se ridicau ei pe capul patului, se închinau ca la școală
și-mi spuneau câte o poezie. Eu eram publicul. Trebuia
să bat din palme, ca să fie, așa, ca la serbare. Aurel cu
Viorica – zise muica – sunt la vecini. Cum ați trecut voi?
– îndrăzni s-o întrebe, văzându-i vălul trist ce-i acoperea
fața. Noi v-am așteptat abia pe mâine seară. Ați făcut
ispravă bună?
– Bună, mda! – zise Ana și tăcu îngândurată.
A intrat și Ion.
Muica le-a pus cina. Au mâncat și nu prea. Nu că nu
erau flămânzi, dar nu le venea să mănânce, după câte
au pățit.
– Trebuie să sosească și copiii. Le-am zis să nu rămână mai târziu de ora zece – zise muica numai să nu
tacă, văzându-i indispuși. Simți ea că au o greutate pe
suflet.
În aceasta s-a auzit și poarta. Au ajuns feciorul cu
nora.
– Iaca, goștii! Cum așa devreme? – zise feciorul, dar
văzându-le fețele pământii, întrebă îngrijorat: – Ați pățit
ceva?
Probabil li se citea ceva pe față. A ajuns ceva la
suprafață din interiorul lor hărțuit de multe spaime, chinuit de multe neliniști…
– Las’!… Nu gândiți numai la rău. N-am pățit nimic.
A fost Dumnezeu pe lângă noi. Stați și voi, aici! – zise
Ion, pe când Ana își scoase punga de pânză de după
gât.
Cu toții numără banii. Banii numărați îi ia Ana, îi
leagă într-o năframă de cap și îi pune sub strujac, la
muica.
– Acu cred c-avem și de sărbători, dar trebuie să-i
păstrăm, copii. Să nu ne legăm de ei. Parcă nu-i avem
în casă. Știți că vrem să cumpărăm gaiul de la Brăgioni.
Cresc nepoții, avem nevoie de mai multă pădure – zise
Ana.
Pământul în partea aceasta a Banatului, la Codru, e
mai sărăcăcios. Numai din el, omul nu poate trăi. Cei
care au pădure, mai pot face un ban pe deasupra.
În fiecare toamnă, trăsurile din satele noastre de la
Codru merg în coloană, încărcate cu lemne la metru
pentru orășeni.
Când oamenii nu mai au încotro, mai fac vreun ban.
Din spini fac brațuri și le vind brutarilor la oraș.
„Gaiul, dacă nu-l lași să crească și îl tai fără
chibzuință, repede nu-l mai ai. El se păstrează cu
sfințenie. Din el se taie lemne uscate, lemne căzute,
cârnești crengi mai groase… Unii folosesc lemne numai
din curățatul gaiului. Așa m-au învățat tata și bunicul…
La gospodarii cu căpătâi, gaiul seamănă cu o grădină
verde, în care tot să stai”… – așa-i mergeau gândurile
lui Ion. Din reverie îl trezi vocea înmuiată în mister a
Anei.
– Ioane, spune copiilor, ce-am pățit pe drum…
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– De ce nu lași lumea să doarmă-n tihnă? Le împuiem capul cu întâmplări nesăbuite…
– Hai, tati! Acu, chiar să nu ne mai spui, noi tot n-am
putea dormi.
– Las’ să vă spună mamă-ta! Eu vreau să mă odihnesc. Mi-e de-ajuns pentru întreaga săptămână! – se
sculă și se duse-n camera de alături, să se culce.
Ana nu se lăsă rugată. Se cutremură parcă încercată de friguri și-și începu povestea:
– Când am plecat de acasă, am zis că mergem
numai până la Nicolinț. Când să intrăm în sat, ne-o oprit
controlul. Finienții. Se vede că erau setoși. Le-am arătat
bișaitu – că vinu-i produsul nostru și n-au mai zis nimic.
Le-am dat un cârciag plin și lor.
La Nicolinț însă, n-am făcut mare ispravă. Au mulți
vinul lor.
De aici am plecat mai departe. Am ajuns la Seleuş,
Ilancia, la Dobrița, Sărcia și până la Uzdin. În satul al
măi bogat. Acolo n-au vin. Răchia o fac din iagoce, „de
dudă” cum zâc ei și de rană, din cucuruz. Am tras la
uică-tu, Pătru lu Șămanțu, că-l știți și voi!
– Îl știm. O cătănit cu tati la Osjek.
– Așa. Ne-or primit, Doamne, ca pe niște neamuri.
Ne-or ominit, ce să vă spun? Al măi gazdă om de la noi
e ca unul d-ai de mijloc la ei. Aici ne omorâm lucrând,
ca să scoatem cât mai mult din pământ. Acolo, totul
crește ca din apă. Tot ei ne-or vândut și vinul pe la neamuri, pe la ortaci, pe la vecini. Ziceau că vin sărbătorile
și că avem noroc că încă nimeni n-a dat cu vin pe la ei.
Ce nu s-o vindut prin sat, l-au luat ei. Așa că noi cu vinul
am trecut bine, ca nicicând, dar… – se opri, oftă, își scutură capul ca de o greutate, și continuă: Pe drum era să
pățim mare rău, copii. Nu-i de umblat noaptea pe drumuri. Când am ieșit din oraș, să venim către casă, printre viile nemțești, ne-a ieșit un om înainte.
Ana se opri din povestit, apoi zise:
– Au, că mor! Dă-mi, Viorică, câta apă cu miere, că
inima-mi bate ca la iepure de frică și acum! După ce-a
băut, și-a șters gura cu dosul palmei și a continuat: Voia
să oprească caii. Când l-am văzut, am înghețat. Am
știut ce poate fi. Știam că nu ne oprește să ne-ntrebe
de sănătate… Banii erau la mine. Să știți câte tâlhării
se fac pe drumuri noaptea. Deodată te-nghite noaptea
neagră… Te iau tâlharii de pe boabe și pentru bani mai
puțini, dorămite dacă știau ei unde am fost și ce-am
făcut. Când a ieșit luna de după un nor, am văzut încă
trei-patru molgâldețe ivite la marginea viilor. „Dă-mi răvolfu și ține-te bine!”, mi-a zis tată-tu. A dat bici cailor;
aceștia au smucit cocia, luând-o la goană… Au tras și
ei – pare-mi-se că au găurit vasul (acoul). Vedeți voi,
dimineață, dar a tras și tată-tu… Noi, slavă Domnului,
am scăpat teferi…
S-a oprit, a oftat lung și apoi a continuat:
– Iaca așa… V-am spus tot… Acu, hai să ne odihnim, că mai povestim și mâine… Noapte bună, copii!
Numai noapte bună pentru Ana nu era. N-a putut să
se aleagă nici cu o oră de somn. A prins-o ziua albă cu
ochii țintuiți în tavan, cu dureri de cap și cu gânduri care
mai de care mai deochiate.
Gai – pădure
Finienţi – poliţia financiară în Iugoslavia veche

Cârciag – damigeană
Bişait – adeverinţă
(A) omini – a cinsti
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Victor Ravini

MIORIŢA CONŢINE MAI MULTE IDEI
DECÂT CUVINTE. CE FACEM
CU MIORIŢA ȘI CUI O LĂSĂM?
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pe piedestalul de pe care au doborât-o unii din cercetătorii anteriori, poate fără să își dea seama ce făceau.
Unii dintr-ai noștri n-au acceptat să o lase acolo unde o
puseseră marile puteri europene încă de la început,
când au hotărât că un popor, care a creat o asemenea
capodoperă de valoare universală, are dreptul să aibă
un stat național. Desigur că formarea statului național
România i-a deranjat pe unii sau pe alții, care nu știm
în ce măsură se mai turbură și acum de nostalgia trecutului lor imperialist, iar Eminescu și Miorița le stau ca
ghimpi în ochi. N-au decât să le stea, steaua lor. Ei pot
să ne fure pădurile, pot să ne fure Carpații cu totul, dar
nu vor putea să ne fure Miorița. Miorița este tot ce am
luat eu cu mine, pribeag din țară. Am datoria să o restitui. Am vrut să aflu de ce Mioriţa este considerată de
către unii dintre noi ca fiind dăunătoare. Analiza mea
arată că nu Miorița e dăunătoare, ci interpretările ei
greșite de până acum. Nu Miorița este școala tristeții
noastre naționale, cum credea unul din cei mai mari
poeți contemporani, îndurerat de ceea ce spunea, ci
procedura adesea defectuoasă cu care a fost cercetată
de către unii cărturari, și care a dus la concluzii greșite,
dăunătoare nouă ca indivizi și ca națiune. Cum bine ziceau bunicii noștri: Unde este carte multă, e și prostie
multă.
Eu nu mă consider cărturar, ci simplu țăran get-biget, adică get și după mamă și după tată, așa că scopul
analizei mele este lipsit de orice pretenție și se limitează
la cercetarea unui număr restrâns de elemente în variantele Mioriţei. M-am limitat la rituri și credințe în legătură cu moartea ciobanului și nunta lui cosmică, în 973
de variante, atâtea câte am găsit, nici măcar jumătate
din cele existente. În cadrul analizei, am citat și am tradus în limba suedeză circa 1500 de versuri din variante.
Nu vin cu vreo exegeză hermeneutică, ca a somităților,
care, de la înălțimea unor catedre universitare, pe care
și le-au apărat, și-au dat unii altora note la purtare.
Abordez cercetarea Mioriței fără polemici, cu tot respectul pentru deficiențele din cercetarea anterioară, și mă
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Cum de se întâmplă că tocmai una dintre marile
creații clasice ale literaturii universale să devină inacceptabilă în propria sa țară? Unde s-a mai pomenit așa
ceva, cu o poezie? De unde atâta ură împotriva ei? Un
poem național unește poporul. Cum se face că acest
poem dezbină? Mioriţa dezbină pentru că a fost răstălmăcită și folosită ca armă în tot felul de tertipuri politice
și mai cu seamă în scopul denigrării poporului român,
care a creat-o și păstrat-o. Cea mai nocivă teorie este
aceea că ciobanul se lasă omorât, că ar fi laș, iar asta
ar fi ceva tipic pentru toți românii, care iubesc moartea
mai mult decât viața. Ca la noi, la nimeni. Cine are interes să ne îndoctrineze cu așa aberație și în ce scop?
Pe cine deranjează ciobanul din Miorița? Nu Miorița să
fie scoasă din școli, ci nălucirile vătămătoare ale câtorva
somități orbite de propria lor strălucire, care și-au pus
frustrările personale pe seama ciobanului și a întregii
țări. N-au vrut să vadă sensul figurat și luminos al cuvintelor din Miorița și ne-au băgat pe gât propriul lor pesimism și fatalism. Orice om normal și de bună credință
vede Miorița ca pe un imn închinat omului și naturii, ce
arată înalta măsură a capacității omului de a se putea
minuna de frumusețea și măreția naturii. Oricare dintre
noi ne putem minuna de măreția naturii și a Mioriței
după măsura capacității fiecăruia. Totul în Miorița este
altfel decât pare unor ochi neatenți, totul este simbol.
Toate câte par să fie concrete sunt abstracțiuni. Străbunii ne-au vorbit cântând și formulând imagini poetice
pline de filozofie practică a vieții, așa că nu putem veni
noi acum să citim asemenea poezie ca pe un fapt divers
din ziar, cum ne învață unii savanți, oricât i-am respecta.
Fiecare vers are un bogat înțeles metaforic, tainic. La o
citire atentă, textul cuprinde mai multe idei decât cuvinte.
Intenția mea este de a repune Miorița în discuție pe
baze teoretice și metodologice noi. Este firesc că știința
evoluează de la o generație la alta și că noi avem azi
premise mai bune pentru a înțelege ceea ce nu au
înțeles înaintașii noștri. Noi putem să reașezăm Miorița
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sprijin pe teoriile unor specialiști de renume mondial,
neimplicați în disputele noastre fratricide. S-au făcut
multe și jalnice erori din cercetarea Mioriței, desigur nu
din rea intenție, ci scuzabile sau de la caz la caz iertabile. Rezum aici câteva erori principale, printre multe altele prezentate în analiza de peste trei sute de pagini
din carte, și cum am încercat să le îndrept. Las altora
mai tineri și mai competenți să ducă mai departe ștafeta
datoriei noastre față de strămoșii care ne-au lăsat
Miorița și față de cultura universală.
• Cuvântul lege apare în peste două sute de variante
ale Mioriței. Cei mai mulți cercetători anteriori sunt siguri
că este vorba de o lege juridică (Ovid Densusianu,
Pavel Apostol fost Pál Erdös, Adrian Fochi, Romulus
Vulcănescu, Mircea Eliade). Orientarea juridică a împins cercetarea pe un făgaș greșit, ne-a împiedicat să
știm care este cauza și scopul uciderii, despre ce este
vorba în text și ne-au mințit că atitudinea ciobanului ar
fi așa cum au priceput-o ei: exact de-a-ndoaselea. Cine
s-a lăsat impresionat de magnificența autorităților
științifice i-a crezut, iar cei și-au dat seama de găunozitatea gândirii lor s-au indignat.
Cum a fost posibil ca niciun cercetător să nu fi căutat
în dicționar cuvântul lege? În toate dicționarele
românești cuvântul lege are două înțelesuri, unul juridic
și unul religios, după cum e domeniul de folosință și
contextul. Dicționarele mai ample arată că sensul juridic
este relativ recent, pe când înțelesul religios este mai
vechi, e singurul cunoscut în cultura populară orală și
continuă să fie dominant până chiar și la scriitori contemporani cu noi, când vor să redea o atmosferă
țărănească. Este necesar să știm dacă poeții populari
folosesc cuvântul lege în sens juridic sau religios, adică
dacă contextul în Miorița e juridic sau religios. Trebuie
să știm dacă uciderea ciobanului pornește de la o motivare juridică sau religioasă, să știm dacă poezia
înfățișează o acțiune juridică sau religioasă. Mesajul literar este juridic sau religios? Concluzia mea este că
lege în Mioriţa are înțelesul de nomos, ordinea din cosmos, așa cum au arătat Dumitru Caracostea și Constantin Noica, dar nu au fost luați în serios. Sensul
religios al cuvântului lege implică un omor cu o cauză
religioasă și un scop religios. Acțiunea ciobanilor nu are
un temei juridic, ci religios. Ei practică un ritual arhaic,
de inițiere, așa cum a afirmat Alexandru Amzulescu.
• Sunt mai multe cuvinte și expresii ce par nefirești.
Cercetarea anterioară nu le-a dat nicio atenție sau le-a
înțeles cum le-a înțeles. Fochi exprimă părerea unanimă că expresia tras printr-un inel este o comparație
ca să știm că ciobanul e subțirel. Nimeni nu s-a întrebat
ce înseamnă expresiile din variante: străinel ca un inel,
străinel ca o lună de inel, sprintenel ca o lume de inel și
altele. Acestea și multe versuri sunt relicve ale unor metafore deteriorate. Întreg portretul ciobanului prezintă nu
înfățișarea lui exterioară, ci profilul moral și spiritual.
Enigmaticul cuvânt ortoman nu poate însemna bogat în
turme, voinic, viteaz sau bogat, cum s-a presupus, ceea
ce ar fi o informație redundantă, pe când în Miorița nimic
nu este redundant. Ortoman poate exprima o însușire
lăuntrică. Însușirile aparent concrete ale ciobanului sunt
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simboluri pentru ceva abstract, legat de procedurile de
inițiere. Metaforele reconstituite dezvăluie că ciobanul
a trecut printr-un rit de inițiere, care îl califică pentru cea
mai înaltă treaptă inițiatică, o moarte rituală simbolică
și o nuntă cosmică. Din mai multe versuri rezultă că el
poate juca rolul unui erou mitologic, care reînnoiește
lumea.
• S-a tot spus că poemul național înfățișează conflicte regionale dintre ciobani, criminalitate, hoții, invidie
și ura împotriva străinului. Nimeni nu s-a întrebat:
- Cum pot ciobanii să fie din trei regiuni diferite și
totuși sunt frați? Eu consider că ciobanii, proveniți din
diferite regiuni, sunt înfrățiți într-o frăție profesională cu
o coeziune sacră.
- Cum pot ei să fie frați sau veri primari și totuși unul
este străin? Consider că personajul principal este văzut
ca un înstrăinat, fiindcă el este individualist și se simte
mai acasă în sfera muzicii, poeziei și stelelor.
• S-a afirmat că Mioriţa este un bocet, un program
de înmormântare pentru bărbații tineri neînsurați, ca să
nu se facă morții strigoi și să-i sperie pe cei vii (Dumitru
Caracostea, Constantin Brăiloiu, Adrian Fochi, Mircea
Eliade). S-a tot zis că moartea ciobanului are cauze
economice, juridice, sentimentale și că prezintă o realitate documentată istoric (Nicolae Iorga, Ovid Densusianu, G. Călinescu, Apostol Erdös, Fochi, Gheorghe
Vrabie, Liviu Rusu, Vulcănescu, Eliade). Unii văd cauze
multiple ale omorului și îi văd pe cei doi ciobani ca judecători și totodată exploatați revoltați, bandiți sau rivali
amoroși, iar personajul principal al poemului național e
condamnat la moarte pentru fapte rele, pe drept sau pe
nedrept (Apostol Erdös, Fochi, Vulcănescu, Eliade).
Orientarea juridică a cercetării consideră că totul corespunde cu realitatea etnografică și juridică, ciobanii fiind
cunoscuți de autorități ca hoți și criminali. Această generalizare nu se bazează pe vreo statistică, ci pe
prejudecăți de orășeni. Cu atât mai condamnabilă este
afirmația că hoții și criminalii din Miorița ar reprezenta
întreg poporul român. Nu pot ști de ce articolul Miorița
din Kindlers Neues Literatur Lexikon, bazat pe o bibliografie ce cuprinde treisprezece cercetători, nu
menționează orientarea juridică și nici contribuția lui Mircea Eliade la studiul Mioriței.
Este necesar să știm ce fel de acțiune este în
Miorița, ce rol are ciobanul acolo, în ce situație este și
despre ce e vorba. Altminteri, nu putem înțelege atitudinea și răspunsul lui – și nici mesajul Mioriței. Trebuie
să știm dacă Miorița prezintă un omor ritual adevărat, o
reprezentare teatrală repetabilă sau ceva ce se petrece
în imaginația ciobanului. Prea mulți au scăpat din vedere că poemul se încheie fără ca ciobanul să fie ucis.
Scriitoarea Adelaïde Filleul, marchiză de Souza-Botelho, fugită la Londra când Revoluția franceză era să
o decapiteze, a devenit activă la cel mai înalt nivel diplomatic și a exercitat o putere neoficială asupra mai
multor țări, de la Lisabona la Moscova. Talleyrand a întrebat-o care era optimismul absolut. Această femeie,
cu o asemenea capacitate intelectuală, a răspuns: „A-și
începe testamentul astfel: Dac-o fi să mor.” (Commencer ainsi son testament: Si par hasard je meurs). La fel
145

își începe ciobanul testamentul. Probabil că Jules Michelet și toți ceilalți întristați nu cunoșteau aceste vorbe
ale celebrei scriitoare, când au spus că ciobanul este
pesimist.
Victor Turner arată că aspectul modal al verbului
este hotărâtor în comunicare. El analizează deosebirea
dintre realitatea cotidiană și viața oglindită în teatru sau
în ritualuri. Omul în realitatea cotidiană face ceva
(works), iar în teatru și ritualuri joacă (plays). Acțiunea
reală este dirijată de necesitate economică și
raționalitate, pe când una teatrală e fantezie. Acțiunea
adevărată este la modul indicativ. Cea neadevărată e
la modul conjunctiv sau optativ și exprimă sentimente
sau dorințe, spre deosebire de atitudinile cognitive, care
cer o alegere rațională. Modul conjunctiv și optativ, în
toate limbile, exprimă o acțiune virtuală și neîndeplinită,
iar în gramatica română se amplifică cu modul
condițional. Gramatica Academiei le cuprinde în modul
prezumtiv. Pornind de la Victor Turner, eu clasific variantele Mioriţei, după modul verbului referitor la omorul
ciobanului, în trei categorii:
- mioara, cântărețul, ucigașii sau ciobanul vorbesc
de un omor viitor, iar verbul este la modul prezumtiv –
uciderea e părelnică și nu a avut loc;
- ciobanul poruncește la modul imperativ să fie ucis
– omorul nu se efectuează niciodată;
- cântărețul vorbește de omor la indicativ trecut –
faptul e împlinit.
Primele două categorii concordă cu ceea ce spune
Dumitru Caracostea, care respinge istoricitatea acțiunii
din poezie, cu Victor Kernbach, care se îndoiește că
Mioriţa ar fi o poveste despre un omor îngrozitor, și cu
Amzulescu, care spune că moartea ciobanului poate fi
o moarte rituală simbolică, un rit de inițiere pentru ciobani. Analiza mea duce la concluzia că moartea și îngroparea sunt scene de teatru, o dramă rituală, în care
ciobanul joacă rolul unui personaj mitologic. În unele variante uciderea este planificată să se facă odată la răsăritul soarelui, a doua oară la amiază și a treia oară la
asfințit, în al treilea loc. Evident este vorba de un simulacru de ucideri, mimesis, ca la teatru. Cei în rolul de
ucigași sunt frați buni cu ucisul sau ortaci loiali, au o
etică ireproșabilă și fac așa cum le spune baciul, șeful
lor. Când omorul este la indicativ trecut, ciobanul e un
erou mitologic, reînviat de mama lui. Cercetătorii care
au făcut comparații cu mituri asemănătoare din alte culturi, au fost discreditați.
• Mai mulți spun că episodul cu mama ciobanului nu
poate fi autentic, ci e un adaos târziu și nesemnificativ
sau chiar unul din falsurile lui Vasile Alecsandri și trebuie scos din poezie fără să mai fie analizat (Fochi, Vrabie, O. Densusianu). O cercetare care cenzurează
materialul cercetat... Cine a mai pomenit așa ceva?
Profesorii mei suedezi nu m-au crezut. Mi-a fost rușine
în ochii universitarilor suedezi cu iluștrii mei compatrioți.
Mama ciobanului este un personaj important în multe
variante și este de mirare cum unii, ca Vulcănescu sau
Eliade și atâția alții, pot trece peste acest episod ca
peste ceva ce nu merită atenție. Perspectiva genului
personajelor nu s-a mai discutat până acum. Trebuie să
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studiem rolul mamei ciobanului pentru a înțelege deosebirea dintre concepția religioasă și despre univers a
bărbaților și a femeilor, cât și urmările ritualului cu omorul simbolic asupra raportului de forțe sociale.
Eu ajung la concluzia că mama ciobanului se
oglindește în divinitățile naturii cu care vorbește și este
o „matriarhă”. Ea și divinitățile ei nu au un echivalent
masculin. Cu referire la Louis Bouyer textul prezintă o
societate arhaică, în care nu există vreun patriarh, ci
doar o „matriarhă”. Miorița poate înfățișa o vreme când
bărbații preiau rolul primordial în practica religioasă și
astfel se face trecerea de la matriarhat la patriarhat.
• Se crede că doar mioara e fabuloasă, pe când celelalte animale ar fi reale. Unde s-a mai pomenit vreun
text în care animale fabuloase se amestecă cu cele
reale? Întrucât oaia vorbește, trebuie să citim tot textul
din perspectivă mitologică, ceea ce Fochi și Eliade nu
admit. Limbajul în Miorița e figurativ, toate cuvintele
(excepție unele adaosuri târzii) sunt poezie de cea mai
înaltă calitate, sunt termeni concreți în metafore și alegorii cu sensuri mitologice, ce se regăsesc atât în folclorul român, cât și în literatura cultă a altor popoare.
Eliade spune că mioara năzdrăvană este un oracol
ce prezice soarta. Dialogul ciobanului cu mioara nu prezintă caracteristicile discuției cu un oracol, ci este un
monolog interior. Mioara poate simboliza Anima, partea
feminină din sufletul omului (C.G. Jung).
Cercetarea anterioară crede că mioara îi spune ciobanului să-și cheme un câine care să-l apere. Oricine
știe că un singur câine, oricât de viteaz, nu poate reuși
să-și apere stăpânul împotriva a doi ucigași. Unde este
logica să își cheme în apărare un singur câine, când are
mai mulți? Înseamnă că nu e vorba de apărare și nici
de uciderea lui. Nu există nicio operă literară în care
animale fabuloase să vorbească cu sau despre animale
reale. Naratologia nu permite așa amestec. O mioară
fabuloasă nu poate vorbi despre un câine adevărat, ci
numai de un câine la fel de fabulos. Câinele poate simboliza Animus, partea masculină din sufletul omului
(C.G. Jung).
• Concepția dominantă este că nunta cosmică cu
sora soarelui, mândra crăiasă sau mireasa lumii e o alegorie a morții și că mireasa lumii e moartea, singura mireasă care n-a înșelat pe nimeni. Cercetarea anterioară
decretează astfel că absolut toate femeile măritate își
înșală bărbații. Cercetătorii care au avut o altă perspectivă asupra femeilor și au comparat mândra crăiasă din
cer cu zeități din alte mitologii au fost excomunicați din
viața culturală.
S-a crezut că fata frumoasă de pe munte este o femeie adevărată, iar moartea ciobanului e rezultatul
rivalității dintre ciobani pentru favorurile ei, la fel cum se
știe de la tribunal că s-a mai întâmplat prin Carpați
(O. Densusianu, Apostol Erdös, Fochi, Vulcănescu,
Eliade). Amzulescu & Fochi, Chițimia, Vrabie afirmă că
ea era la început o fată de maior, pe care poporul în
cele din urmă a urcat-o în cer și a făcut-o ființă mitologică, sora soarelui. Analiza sinoptică a variantelor arată
că evoluția a fost invers, variantele cu fata de maior sunt
mai noi și deteriorate, față de cele cu divinități solare,
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mai bine păstrate și mai vechi.
Cercetarea anterioară a Mioriței este viciată de erori
metodologice și de definiții defectuoase sau defectuos
aplicate. Lucian Blaga, în Geneza metaforei și sensul
culturii, face o mirabilă eroare de raționament atunci
când definește metafora pornind de la o explicație deja
existentă a Mioriței și folosește această definiție pentru
a explica Miorița. Această greșeală de logică știm că se
numește cerc vicios.
Interpretările anterioare, cum că „alegoria morții și
nunții” ciobanului are scopul să înfrumusețeze realitatea, contravine definiției alegoriei, așa cum o precizează
toți, de două secole încoace, în diferite țări, de la Pierre
Fontanier până la Richard H. Jones, Joseph Campbell,
Victor Turner, Hans-Erik Johannesson, Birger Gerhardsson, Ingemar Algulin și orice dicționar. Explicația
de până acum, care susține că ciobanul înlocuiește
moartea concretă cu o nuntă abstractă, nu se încadrează în definiția alegoriei, fiindcă nu înlocuiește un
termen abstract cu unul concret, ci invers.
Eliade explică alegoria morții și nunții în sensul că
ciobanul transcrie moartea ca o nuntă pentru a o
înfrumuseța și a învălui tragismul situației. Această
explicație nu corespunde cu definiția alegoriei, ci cu
definiția eufemismului:
„Eufemism – transcriere care înfrumusețează sau învăluie un cuvânt respingător sau neplăcut. (…) Folosirea de eufemisme pentru ceva care o anumită societate
consideră că e neplăcut, scârbos sau înfricoșător, ca de
exemplu moartea, (…) este universal răspândită.” (Nationalencyklopedin).
Cercetarea anterioară înțelege că ar fi vorba de o
înfrumusețare, un eufemism, dar îi zice alegorie. Asta
e la fel ca o falsă declarație vamală. Eroarea a fost făcută din nebăgare de seamă, întrucât acest eufemism
are structura unei antifraze și a fost confundat cu o alegorie. Încurcătura poate fi lămurită cu ajutorul lui Pavel
Ruxăndoiu, care spune clar:
„Când eufemismul ajunge să exprime exact contrariul a ceea ce trebuie înțeles, atunci i se rezervă numele
de antifrază.”
„Antifrază. Mod de exprimare care constă în folosirea unui cuvânt, a unei locuțiuni, a unei fraze etc. într-un
sens contrar semnificației sale adevărate.”
Eu constat că interpretarea cercetătorilor anteriori,
a ceea ce ei numesc „alegoria morții și nunții”, contravine definițiilor date alegoriei de Fontanier și de cei
numiți mai sus. Înțelegerea cum că ciobanul își
înfrumusețează moartea ca o nuntă, corespunde cu
definiția eufemismului, dată de enciclopedia suedeză și
de Ruxăndoiu, sau mai exact cu eufemismul numit antifrază. Cercetarea anterioară a luat eufemismul și antifraza drept alegorie. Nu putem suspecta cercetătorii
anteriori de o greșeală cognitivă. Este doar o regretabilă
greșeală de neatenție. De aici vine necazul înțelegerii
Mioriței pe dos. Definițiile date de lucrări de referință din
afara României și de Ruxăndoiu nu pornesc de la o
înțelegere grăbită a Mioriței, ca a lui Lucian Blaga, Margareta Iordan, Mircea Eliade sau alții, ci sunt independente de Miorița și deci pot fi o bază mai sigură pentru
SAECULUM 3-4/2018

scriitori români de pretutindeni

a studia variantele în mod adecvat.
În concluzie, este exclus ca moartea și nunta ciobanului să fie cei doi termeni ai unei alegorii. Înțelegerea
acestor două episoade distincte ca un eufemism, peste
care s-a pus eticheta de alegorie, este o amarnică
greșeală universitară. Asta nu putea duce exegeza pe
un drum drept, ci a derapat pe alunecușul nesocotinței
și a dus la o dezastruoasă confuzie, de unde ni se trage
răstălmăcirea Mioriței și năstrușnica acuzare a românilor de pasivism, pesimism și fatalism sau dragoste de
moarte.
Ca să înțelegem nunta cosmică, este important să
știm dacă sora soarelui, mândra crăiasă sau fata de crai
sunt cuvinte care înlocuiesc moartea, cum s-a crezut
până acum, sau sunt metafore care înseamnă altceva.
Trebuie să știm cine este fata de maior sau fata frumoasă din alte variante, dacă aceasta e o fată în carne
și oase, dacă ciobanul e ucis pentru a rezolva un „conflict erotic”, „rivalitate amoroasă”, „din motive sentimentale”. Fără să clarificăm identitatea acestui personaj ce
apare sub mai multe înfățișări, nu putem înțelege ce rol
are în acțiune și nici ce vrea ciobanul. Eu clasific toate
aceste personaje feminine pe o scală de la cer la pământ. Cele din josul clasamentului rămân păstrătoare
ale unor simboluri solare. Fata de pe munte este
apariția (hierofania) unei divinități. În cer sau pe pământ,
toate sunt divinități mitologice, uranice sau chtonice. În
toate variantele, este vorba de însurătoarea cu divinitatea (hierogamie). Mireasa aceasta poate fi sufletul omului, pe care Meșterul Eckhart sau Ioan al Crucii îl
numesc femeia, ea sau mireasa-suflet (the „Bride
Soul”).
• În legătură cu alegoria morții și nunții ciobanului,
unele interpretări au confecționat un portret jignitor al
caracterului românilor, ceea ce pe bună dreptate a provocat indignarea tuturor. Pentru a evita jignirile și indignarea, unii cercetători au găsit soluția că alegoria morții
și nunții sunt versuri inventate de Alecsandri și le exclud
din cercetare (Caracostea, Fochi). Concepția dominantă este că această alegorie înlocuiește moartea,
care e adevărată, cu nunta, pentru a ascunde realitatea
tragică. Eliade a formulat cel mai clar concepția că
moartea e înfrumusețată ca o nuntă, iar în felul acesta
inacceptabilul devine acceptabil. După el, ciobanul
înlocuiește moartea sa nefericită și absurdă cu o nuntă
frumoasă, pentru a o înnobila și a îi da un sens superior
și sublim.
Mircea Eliade interpretează moartea și nunta cosmică drept răspunsul ciobanului și al românilor la teroarea istoriei. În acest fel ciobanul triumfă asupra terorii
istoriei, iar asta ar fi tipic pentru toată istoria României.
Așadar, după Eliade, românii ascund ce nu le place din
istoria lor și prezintă realitatea înfrumusețată, cum fac
și evreii în Biblie, zice el. Lucian Blaga explică atitudinea
pasivă a românilor ca fiind condiționată de geografia frumoasă a României, iar Eliade ca fiind cauzată de istoria
tragică a țării. Interpretările lui Blaga și Eliade se completează reciproc. După ei, atitudinea resemnată, contemplativă, introvertită și transfigurarea realității istorice,
este condiționată geografic și istoric, e ceva tipic în firea
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Ilie Boca – Capra 3
românilor, deci suntem predestinați. Teoria predestinării
geografice sau istorice este considerată fatalistă,
neștiințifică și a fost exclusă din lumea universitară.
Pornind de la Nelson Pike, care explică metafora
universală the „Bride Soul”, eu consider că toate miresele din variantele Mioriței pot fi termeni imagine într-o
alegorie al cărei termen abstract e sufletul ciobanului,
adică al omului în general. Divinitatea din cer sau fata
de pe munte, cu care el se însoară, pot fi o proiecție a
propriului său suflet. El transpune unirea cu MireasaSuflet (the „Bride Soul”) pe întreg universul, adică se
eternizează în univers. Omul conștientizează sufletul
său și esența divină a universului, își externalizează sufletul descătușat de corp și îl proiectează pe cer. Cerul
în Miorița, ca în toate mitologiile, este un termen imagine, care metaforic simbolizează sfera metafizică invizibilă, unde unii au căutat divinitatea cu telescoape și
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rachete, pe când alții o găsesc în suflet.
În toate variantele Mioriţei, este vorba de nunta ciobanului cu o divinitate în cer sau pe munte. Mireasa de
pe munte poartă câte un obiect ca simbol solar, care o
asociază cu mireasa din cer. În cele mai deteriorate variante, unde fata e descrisă ca o ființă în carne și oase,
se păstrează o imagine din ce în ce mai pământeană a
unei ființe mitologice din cer.
Pornind de la James Hillman și Joseph Campbell,
eu cred că nu poate fi vorba de o aventură într-un peisaj
geografic sau astronomic. Totul se petrece într-un peisaj
fabulos din sufletul ciobanului. Sub toate chipurile miresei, este aceeași divinitate, uneori uranică alteori
chtonică, iar nunta e întotdeauna o hierogamie, oricât
s-au știrbit versurile și imaginea ei.
Așa-zisa alegorie a morții și nunții este compusă din
două alegorii diferite. Una simbolizează renunțarea la
grijile materiale, iar cealaltă, însurătoarea cu o divinitate, o trăire mistică foarte cunoscută în istoria religiilor
și bine studiată de psihologia religiei. Moartea ciobanului este aceeași metaforă pe care o folosesc filozoful
Plotin, apostolul Pavel din Biblie și mulți alți mistici, pentru a spune că ei se îndepărtează de lumea materială,
ca să se apropie de lumea spirituală. Nunta cosmică a
ciobanului este unirea sufletului cu divinitatea, bine-cunoscuta hierogamie.
Pornind de la mai mulți teoreticieni, eu susțin că mireasa din cer sau de pe munte este o divinitate, ce
oglindește sufletul omului. Miorița prezintă dorul omului
după extrema cunoaștere a valorii sale absolute, pe
care o caută printre stele și divinități. Până și Karl Marx
a recunoscut în Critica la filozofia lui Hegel, că „Omul,
în fantastica realitate a cerului... își caută și trebuie să
își caute realitatea sa adevărată.”
Concluzia mea este că viziunea ciobanului despre
nunta sa cosmică exprimă strădania spirituală a omului
de a se eterniza în cer. Ciobanul din Miorița, altfel spus
omul în general, căutând divinitatea în cer, își caută propria sa esență divină. Veșnicia pe care omul o acordă
zeităților, este nemurirea pe care și-o acordă sie însuși.
Analiza mea arată că în poemul nostru național natura
este divinizată, dumnezeirea umanizată, iar omul îndumnezeit. Da, asta îi poate deranja pe unii sau pe alții.
• S-a spus că variantele Mioriței prezintă diferite
grade de deteriorare, cum ar fi că oaia a devenit spion
(Eliade), sau adaosuri de cel mai rău gust (O. Densusianu). Dar nu prea s-a cercetat mai departe de atât.
Eu analizez versuri deteriorate fonetic, lexical și semantic, le sortez pe o scală relativă, astfel încât apare
limpede că toate modificările au fost făcute în aceeași
direcție, chiar și cele reușite poetic, s-a alunecat de la
o înțelegere mitologică la una lumească, de la mythos
la logos, de la sacru la profan. Din ce în ce mai puținele
aspecte mitologice și poetice au fost eclipsate de aspecte materialiste, ceea ce a creat confuzii printre țărani
și cercetători. Pornind de la Knud Ejle Løgstrup, care
arată cum catastrofele politice, sociale și economice degradează mentalitățile, eu cred că exploatarea crâncenă a țăranilor români, sistemul de impozite și răpirea
pământurilor de către niște hoți (voleurs ), explicate de
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Marx în Capitalul, au fost catastrofe ce au putut face ca
întregul fel de a gândi al țăranilor români să fie întors
pe dos. După ce li s-a luat țăranilor pământul, tot ce
aveau și nu le-a mai rămas nici măcar speranța, cine
se mai gândea la stele și la nemurirea sufletului?
Aceasta i-a putut face pe unii din ei să înțeleagă Miorița
pe dos și să adauge într-o variantă sau alta improvizații
personale, nesemnificative pentru totalitatea materialului cercetat. Este de neînțeles cum au putut unii cercetători, ca Vulcănescu, să le ia drept semnificative și să
facă generalizări neîntemeiate.
• Cercetătorii datează crearea Mioriţei între secolul
al XVIII-lea (Nicolae Iorga) și vremea dacilor (Ion Diaconu, Apostol Erdös și alții). Argumentarea lor este insuficientă. Adrian Fochi afirmă la pag. 420 că „Mioriţa
oglindește un stadiu destul de vechi…” iar la pag. 544
că „La baza Mioriţei stă un fapt real. Faptul s-a petrecut
într-o epocă istorică relativ nouă”. Ori e albă, ori e neagră? După Eliade, Miorița oglindește întreaga istorie a
României, cu „nenumărate invazii barbare de la sfârșitul
antichității până în evul mediu” și „vecinătatea marilor
puteri militare dinamizate de fanatisme imperialiste”
(Eliade). Eu mă întreb: cum puteau dacii să știe înainte
de războaiele cu romanii că va veni „teroarea istoriei”
cu invaziile din evul mediu și ce a mai urmat?
Toate datele concrete din metafore și alegorii au de
bună seamă o legătură directă cu societatea care le-a
creat, deci fac posibilă o datare relativă a compunerii
Mioriței. Eu încerc o datare pe trei criterii: 1. elemente
care se pot relata la indoeuropeni, 2. la pre-indoeuropeni, 3. perspectiva genului. Concluziile din aceste trei
unghiuri converg spre o datare a creării Mioriței începând cu epoca dinaintea venirii indoeuropenilor, la care
s-au făcut modificări ulterioare. Miorița poate fi mai
veche decât Gânditorul de la Hamangia și femeia lui.
Așa-zisa Urballade poate fi veche de 7000 sau 8000
de ani, poate corespunde cu trecerea de la matriarhat
la patriarhat și conține unele elemente ce pot proveni
din cea mai veche societate de vânători arhaici. Miorița
poate fi creată în epoca de piatră, cam în aceleași vremuri în care s-au făcut marile descoperiri fundamentale,
de care vorbește Claude Lévy-Strauss: domesticirea
animalelor, agricultura, ceramica și țesutul.
În concluzie: Nu este posibil să credem în criminalitatea din Miorița, iar eu nu cred nici că asemenea interpretări ar fi intenționat răuvoitoare. Sunt doar insuficient
gândite, sunt o eroare de raționament. Nu putem crede
nici în interpretările pesimiste și fataliste. Pesimismul,
fatalismul și resemnarea nu pot fi în sângele unui popor
ai cărui strămoși trăgeau cu săgețile în norii de pe cer,
înfruntând astfel zeul care tuna și fulgera, după cum
știm de la părintele istoriei Herodot... cetire.
Tot ce au făcut românii dintotdeauna dezminte
dogma tristeții naționale, combătută de G. Călinescu și
de mulți alții. Însă rațele măcăne mai tare decât cântă
ciocârlia. E timpul să eliminăm această dogmă
dușmănoasă față de națiunea noastră, să reevaluăm
Miorița, să o eliberăm din monopolul „totalitarismului
științific” și să o redăm școlilor noastre, cât și culturii universale.
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poesis

Şerban Codrin

LA SPARTUL TÂRGULUI DE CARTE –
BALADĂ CU FUNII DE USTUROI,
VENUS NIŢELUȘ CAM NUDĂ ȘI ALTE
ÎNTÂMPLĂRI BEZMETICE CU ÎNGERI
DAŢI FRUMOS EXEMPLU

*

Poetul Mihail, renume Soare,
Deţine-în portofoliu neantizări
Şi o maşinărie cu mâner
De claustrat uitarea-în calendare;
Nu crede-în pâinea muzelor, sperjură,
Doar piatra lui filozofală sper
Să-i reconfirme somnu-în somnifer
Şi-oglinda să-l privească prin spărtură;
Din propriul zăcământ de-exasperare
Extrage-atotincerte rugăciuni
Şi caravele-umplute cu furtuni
Parşive, de-îndurat la drumul mare,
Unde-într-un tandru-azil cu girofar
O stea ţâţoasă-l miruie portar.

*

Pe marginea câmpiei spre neant
Îi place să filozofeze cu-unii
Împletitori de usturoi în funii,
Luând pe-acelaşi Magelan garant,
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Învăţătorul şcolii cu nuia,
Din vremuri când şi-umplea în cârdăşie
Cu note mici corăbii de hârtie
Şi pe-apa sâmbetei le scufunda;
Cu-atrocii cerşetori de voturi, Don
Marin Ifrim, trist cavaler de-onoare
Al caprei din vecini, din scârbă-şi are
Încă-un război la patru ace, zvon
Prin şpăgi politice că îi disperă
O lacrimă cu slujbă efemeră.

*

De când nu-a mai văzut un adevăr
Mai nemărturisit ca transparenţa,
Corneliu-Ostahie urăşte-urgenţa
Din orologiul orb şi auster:
De câte ori îşi caută, proscris,
În mainimicu-oglinzilor privirea,
Dă peste-un urlet bântuit de ştirea
Că ultimul muzeu s-a sinucis;
Nu-i mai rămâne-eliberat de chin
Decât să recunoască sau să plângă
Din viaţa dreaptă până-în moartea stângă
Că-l doare-asediul cel mai sibilin,
Un jupuit de viu şi de-îndoială,
În stări de veghe rană ideală.

*

Sinucigaş, poetul face-avere
Mai agresiv decât a-întrevăzut-o
Marian din Ciorogârla mulgând miere
Din tonele de-amărăciune bruto;
Sperietori de ciori se-întrec în predici
Despre lumina greului de noapte
Pe satul de-unde băutori eretici
Prin miezul pâinii-şi distilează lapte;
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Luat în răspăr, m-a fost încoronat
Cu paie-o ritualică-omenire,
Răsplată că nu eu scrisesem Fire
De iarbă, Norii, Cantos, Împărat
Şi proletar – doi pe-un destin scadent,
Nici martor, nici nemartor la duelul
Lui Puşkin sau Oneghin cu mişelul
De revolver în pumnu-unui dement;
Drept mulţumită şi bun de cinstit,
N-am fost psalmistul, nici evanghelistul,
Hamlet scria, Shakespeare era copistul,
Furtuni cârpindu-l pe King Lear cu chit;
Rup cărţile din sacră datorie
Să le boţesc în lauri de hârtie.
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Mândreţe, prin ruptura în cămaşă
Câte-un stigmat le-învie, de iubire,
Că-atât le-a mai rămas dintr-o trufaşă
Şi-atoatefericită răstignire;
Cu pumnii desperaţi în zidul vieţii,
Prea viaţa bate viaţa, şi poeţii.

*

Extras dintr-o icoană, Iuliana
Paloda-l echipează prea cu-ardoare
Pe Manuel, un Înger în dotare,
Pe lângă-o sabie model „Osána”,
Cu-un repertoriu de privighetoare,
În umeri, ferm, să-l zgâlţâie mirajul
Înaripat de-a-şi asuma curajul
Din cât mai felurite cântătoare;
Cordonului simţindu-i nodu-în spate,
„Nimeni, de alb ce-i drumul, nu soseşte,
Oricât ninsoarea mă încărunţeşte”,
Mai rânduieşte nişte supărate
Şi troienite versuri, o frântură
Din viscolu-îngrădit într-o gravură.

*

Rupând cu două degete din luna
De mămăligă versuri şi versete,
Cabel comete-ar săruta pe plete,
Iar dintre fete numai pe Fortuna;
Cum au legat de-o bufniţă misterul,
Colegii dintr-a zecea haşdeiază
Cu apă rece-un chef de Bobotează
Şi, interzis, un poker cu Voltairul;
Când face paşi pe Corso într-o seară
Cu dama Venus niţeluş cam nudă,
Doar Botticelli-i zădărăşte-în ciudă
La braţ cu doamna Depelinsecară:
Tuspatru şi-un şir de covrigi dau gata
Într-un pătrar de ceas Mahabharata.

*

Cu început exilul pe-un Pământ
Mai scufundat în timp decât n-ar fi,
Ca nenăscutul Noe între fii
Tăcând şi-uitând prin fiece cuvânt,
Copilu-şi umple primul său mormânt,
Corpu-învelit în giulgiul pielii vii,
De-amnezic înger spre a se trezi
Luat în posesie printr-un descânt;
Transpar, apar lumini ca-în ziua-întâi,
Oricâtă noapte-în ţara Lodebar,
Dani-Varvara pregăteşte-un dar
Tărâmului celor învinşi, când îi
Reaminteşte cum se ţine-în viaţă-un zeu, nu-a-l naşte, ci a-l învia.

*

PRO

Cu reluare de mai multe ori,
În trenul de Moldova-a meditat,
De seara, peste noapte, până-în zori,
La îngerul dintotdeauna dat
Frumos exemplu de poet local;
Cu-oricâte alte indiscreţii-în gând,
Ioan Vieru, printr-un crin regal
Jucându-şi rolul simulant, vrea, când
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Şi când, să-şi frece transa cu profeţi
La preţul lustrului transcedental,
Prilej pentru-unii munţi cum să-i înveţi
Din centru să se-accepte marginali;
„Lasă-te prins!”, l-au fost somat, mărunt
Detaliu, niciodată amănunt.

*

Cel mai sluţit de Poezie, mai
Blamabil ca un sfânt întors pe dos,
Până devine-un hâtru păcătos
Bun de-aruncat cu tărăboi din rai,
În imne şi-alte încântări afon,
Pe-adrese-expediază-în cer, din greu,
Saci cu scrisori, aşa-încât Dumnezeu,
Ar dedulci-o cafea cu Simion,
Bardul de Gorj, împătimit în blasfemii: „Cum ţii pe Fiu cu jurământ
Să-l mai îmbii o dată pe Pământ,
Întâi dă-i vreme de-un sfios popas:
Decât să-l tot renege oamenii,
Fă-i drum prin Poarta lui Brâncuşi, pe Jii.”

*

Well, ceru-ajunge-în Miloşeşti pe jos,
Rebel, Liberty bell tocindu-i pragul,
Când rural blues îi hawlesc lui Neagu
Ştefan: to be and not to be outlaws,
Doar mama-înt-un amurg sărută coji
De lumânare, mâinile de sfântă
Pe-o pâine „Everybody Knows” descântă
Satu-înhumat în riduri de răboj;
În rest, sătul de inocenţi lăstuni,
Zăreşte-în uliţă, cu funii-în spate,
Furând, pe-un Howlin’Wolf, din pietate,
„Dangerous Mood”, baloţii de tutun,
Să-i infiltreze underground în piaţă,
„Poor Boy” plătindu-şi taxa de viaţă.

*

Musai strunindu-şi câinii-enciclopedici
Să-amuşineze droguri literare
Şi-esteţi stratfordieni gonflaţi cu predici,
Lungeanu s-ar vrea Dürer între fiare
De junglă, companie sau umane,
Başca ninsoare-în parc, o zânărie
Cu dantelări şi macrameuri vane,
Totu-în acelaşi stil: melancolie;
Foaia-întorcând-o, uite moderniştii
În târgul, „Hello Boss!”, fără-artă pură:
„Mda, parodismul, jos cu textualiştii,
Bre, în genunchi pe cioburi de cultură!
Simbol, oximoron ori altă boală,
Nimic să nu vă dibui în cerneală.”

*

Mai speriat că spune adevărul
Decât o coţofană-între pisici,
Nici obsedat de preţul apei, nici
Predestinat să jugănească cerul
De-organul supratrăsnitor, dar să ne
Întoarcem la profetul popular
Şi îndopat cu ţuică, voluntar
La-asalt să mătrăşească lesbiene,
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Deci peste-o masă adormit se-întreabă
De Sfântul Ciuciu-între nesfinţi, pe când
Chiar el făcea pe ciuciuitul, dând
Mai singur, mai ascetic, mai degrabă
Cu tifla-în Dumnezeu, că rău şi-ateu,
O lume-a mâzgălit cu-un pix de-un leu.

*

Năuc de whisky, Faulkner toarnă-în gură
Un rest de resemnare, să-i ajungă,
Când înviat, când mort, Şalamov jură

Victoria Milescu

STRADA FELINARELOR SPARTE

Vin acasă târziu
întuneric, merg repede
trec peste umbrele monstruoase
ale copacilor falnici
luna curbată seceră nori
luna ca o sica
ai putea să te sinucizi cu ea, eroic
trec prin gang
i-au făcut de petrecanie
frumosului rebel, miros fetid
ajung acasă
cineva sună la uşă:
v-am adus actele, portofelul
am luat doar banii
poşeta pe care o fluturaţi era deschisă
la fel, cutia toracică
a fost simplu, atât de simplu, încât...
vă rog, nu mai treceţi
pe strada felinarelor sparte
eu sunt unul dintre ele
şi doare, doare...

FOAIA DE PARCURS

Îmi place să merg
pe străzile pustii
în aerul tare al dimineţii
abia desprinsă din braţele nopţii
din nou aici
recunoscând casele, vrăbiile
reînvăţând limba lor
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Că n-are Tolstoi barbă-atât de lungă;
După-o evaziune textuală,
Broşaţi ori cartonaţi, fac pe mahmurii,
Cu toate că-au băut numai cerneală,
Joyce şi-Ivănescu-în duba editurii;
Regele Lear, şi asta-i face bine,
Nu-şi vrea cu paie-încoronat bufonul,
Ci-ia-în râs pe Şolohov: „Nobel sau cine,
Băiete-între stacane, ţi-a scris Donul
Neliniştit?”; în cârcă, Iisus duce
Două poveri de cărţi clădite-în cruce.

obişnuindu-mă
cu mersul pe jos, caraghios
pentru cei ce de obicei zboară
îmi place să merg cu talpa goală
pe asfaltul ca o piele de şarpe
care mă recunoaşte, se bucură
când circulaţia se va relua
mă voi ascunde
într-un copac de pe margine,
pe care le-am desenat cândva,
din imaginaţie
cu fructe în formă de om
ca cel care pleacă acum,
devreme, la lucru
şi nu ştie dacă se mai întoarce.

ZIUA ÎN CARE N-AI CURAj

Vine repede
luând-o înaintea zilelor vesele, sonore
vine şovăitoare
doar pleoape căzând peste ochi
ea e ziua dispreţuită
încă de la naştere
se ascunde după cortina vieţii
o zi ca un fir de praf împrăştiat cu
un bobârnac de pe reverul luminii
măreţe şi impunătoare
nu eşti primul
fără curaj, morgă, anvergură,
nici ultimul
care acceptă alinierea, sloganul
ziua fără de curaj
moare până la urmă ca oricare zi
PRO
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vine şi pleacă fără să spună nimic
fără să apere pe cineva sau ceva
fără să-şi deschidă cuşca pieptului
pentru tirul poemului de pe margine.

FEMEIA CU MOPUL

Cu tălpile vopsite
pictez, scriu
pe kilometri întregi de străzi
unii se opresc indignaţi
alţii încearcă să descifreze
semnele/semnalele venite
din partea celor îngrijoraţi
de traiul nostru printre
atâtea primejdii adulmecându-ne
râd cu hohot, merg cu braţele ridicate
asemeni castanilor
apoi le cobor spre pământ
asemeni salcâmilor, cu clopoţei
în fiecare cântă un înger
plăsmuit din miresme, culori
sar de pe un picior pe celălalt
balansând planeta
nu e uşor nici greu aici
nimeni nu ştie de ce
nu putem rămâne copii
să ne jucăm cu soarele, cu luna
pictez, scriu pe asfalt, pe trepte, pe case
până când vine femeia cu mopul
şi îmi şterge urmele...

poesis
PODUL DÂMBOVIŢA

Ce lumină pe chipul zbârcit
cum poate fi un cerşetor
atât de fericit
îmbrăcat în haine jerpelite
cu pantofi uzaţi, scâlciaţi
ţinând subraţ
o pâine cu coaja arsă
din ea rupe bucăţi
aruncându-le raţelor sălbatice
bulucindu-se pe apa Dâmboviţei
fulgerător aterizează stoluri de pescăruşi
flămânzi şi ei
ce bucurie, ce jerbe de apă mirifică
se ridică spre aerul capitalei
trecătorii îşi deschid umbrelele
la fel, sfinţii care obişnuiesc să treacă
pe aici, de secole, neştiuţi, nevăzuţi...

CERUL DE SUB ALT CER

PRO

Uneori mă trezesc
înaintea zilei ce vine
pe drum am un mic avans
când ea încă se piaptănă, se îmbracă
şi totuşi, de fiecare dată
mă ajunge din urmă
cu milioane de respiraţii
mergem un timp umăr la umăr
sub cerul care merge şi el
împărţim o pâine, un peşte de captură
o naştere, o moarte, un zbor
când cu aripa ei de lumină
când cu braţul meu fără vină
cu cât înaintăm ea devine mai caldă
mai omenoasă, eu mai puţină, mai rară
în cele din urmă
mă depăşeşte, mă abandonează
lângă o piatră în formă de inimă
fără să-şi ia rămas-bun
are urgenţe, îndatoriri
deşi sprintenă, o aud murmurând:
şi eu voi fi oase goale.
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Ilie Boca - Triptic galben
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Traian Diaconescu

ARS MORIENDI
sau
SURGHIUN LA TOMIS

*

Soarele
Asfinţeşte în ceaţă,
Pata de sânge în univers.
La Roma,
E dimineaţă
Şi dansează actorii în for.
Dar tu rătăceşti
Pe tărâmul get
Săgetat
De un zeu proclet.

*

Străluce
Roma în divină
Lumină,
La Tomis, bubuie marea
Un requiem.
Conversez cu penate şi cu muze
Şi sufletul meu
E un cormoran sângerând
Pe ecluze.

*

Cresc
În Tomis,
Sub tălpile tale,
Poezie şi iarbă…
Sufletul tău
Visează şi azi
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Chiar dacă în ţara
Lui Papură Vodă
Latră peştii
În iaz.

*

Spulber
Pe dig,
Colibe în frig
Şi corăbii, lebede negre, în larg,
Poetul
Răstignit pe catarg.
La Roma, festin
Pe Capitoliu,
La Tomis, vifor demonic
Şi doliu.

*

Un barbar
Răpise o copilă,
Poetul îl vede şi-l săgetează
Fata cu soare în plete
Aruncă leşul în praf.
Banal
Cenotaf.
Surâd ursitoare…
Peste gorgane,
Zarzări în floare.

*

Vântul
Biciuie pietre şi cer
Geţii
Slobod săgeţile-n nori
Gândul
Se caţără-n brazi,
Ca un jder,
Ţiuie singurătatea,
Nici azi n-a venit de la Roma
Niciun mesager.
PRO

Duhuri
Bat în poartă şi strigă,
Eu mă visez la Roma,
Într-o cvadrigă.
Exilul
E rug şi purificare
Sufletul meu
Rătăceşte la Tomis,
Ca o scoică
În mare.
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Rodica Braga

mai sunt cuvinte de spus
dincolo de oameni,
de tăcere,
un suflet transparent ca o lacrimă,
un gând, subțiat de spaimă
ca un tăiș de brici,
vor înflori
în sori minusculi
ce moartea vor ține
la distanță.
fără de somn, vor veghea
peste întinderi nesfârșite
de grâne aprinse și tandreți
reprimate,
peste bolovănișuri uriașe
de stânci și
smârcuri de tristeți reiterate
și-n cuvânt vor preface
țipătul aruncat ca o
frânghie udă peste
durerea ființelor rănite
de tăcere.
va veni atunci un nou început
ce va crește înalt
și drept din brazda
scormonită de furia luminoasă
ce va să preschimbe totul.

***

PRO

o lumină verde ca agurida
în vară
se întinde în jur cu vălurarea
dunelor din deșert.
mesteacănul a scăpat de mreaja ei,
s-a înălțat ca un fum verde spre
cer.
asemeni lui mă vreau
și plină ca el de semințe,
puzderie de semințe
înspicate în cuvinte
să mă împrăștie
în cele patru vânturi,
spre zări înseninate
și gura mea să cheme
ca un clopot zglobiu
sufletele la spovedanii.
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niciun cuvânt nu mă salvează
din vidul ce reverberează
în jur și în toamna din mine.
nătânge, cuvintele mă privesc
cu stupoare
cum din mine cresc
lăstărișuri umede,
întunecate de spaime
lărmuitoare
și se încâlcesc în dans dezlănțuit.
hora întâmplărilor intracelulare,
mai îndrăcită decât hora
cuvintelor, mă țese inclement
într-o pânză deasă,
fără ochi de scăpare.
dă-mi, Doamne,
un cuvânt cu har care
să mă scape din
strâmta închisoare
unde hălăduiesc
ca într-un pântec întunecat
cu gura pecetluită
de un semn mare de întrebare.

***

strâns împletiți, înaintam tăcuți
ca două vise înaripate.
fără să știm,
beam cu evlavie
licoarea ce ne ducea
spre moarte.
tot mai adânc, ne doream
să pășim mai departe,
ne despărțeam doar
pentru a ne încrucișa
privirile prelinse ca lacrima
peste fețele atât de apropiate,
încât se confundau,
se suprapuneau,
formând același desen
minimalizat
al uitării de sine.
nu osebeam zâmbetul
tău de plânsul meu,întâmplate
din aceeași pricină
de iubire.
riduri ale fericirii
ne brăzdau grațios zilele,
ne îngropam în ele
cu voluptate, în timp ce,
deasupra noastră, cerul
își mâna bidivii pufoși
sau întunecoși, mirosind a gudron.
noi, în cămașa dorului înzăuați,
înaintam prin viață
cu aripi de fluturi frumos colorați.
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limfa întunericului
stagnează statornic în noi.
neguțători de ocazie oficiază
în piețe încinse, cu voci sparte,
prețul ei cât mai scăzut.
noi ne sufocăm în gâlgâirea
ei bolborosită
și așteptăm letargici
eliberarea din noapte.
dar noaptea izvorăște din noi,
din orbirea ce ne-a pecetluit
nu doar ochii,
ci și inimile.
mușcătura răului, adânc
înfiptă în carnea memoriei.
până când, turba
lichidului gălbui
ne va învenina somnul
și va hrăni sângele îngroșat
al vrajbei noastre?

***

copaci clorotici

Nicolae Cabel

păstori-s tineri, stâna-i mănăstire,
tăcerea are grâul preacurat,
se-ncurcă ursitoare între fire,
aripi să țeasă dorului bărbat;

cu lancea-n noapte a pătruns destinul,
tovarăș doar cu gândul cel sprințar,
ispitele împrospătară vinul
cu buzele într-un extaz amar...

feciori sub lună, ca secunde-îngeri,
poiana cu iubire-i blând tivită...
fantome trec, să vadă cât mai sângeri

sub mierea de-ntristare istovită...
acolo-n munți, izvoarele senine
duc floarea veșniciei care vine...
21.11.16
...visam, în vânătoarea cu pantere,
amurgului să-i pun încă un laț,
să-nchid chiar somnul blând în emisfere
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ne străjuiesc zilele
cu îndărătnicie de fiară.
melancolii haine
ne sorb în pântecul lor
umflat de zădărnicii
maligne.
augmentate astfel,
rătăcesc printre noi
și ne strivesc
cu osia lor necruțătoare,
cresc și dospesc
în lungi jelanii otrăvitoare.
nici unghiile nu ne mai cresc,
nici părul,
nu mai avem nici culoare.
frigul ne-a jupuit
de vlagă,
ne-a albit nepermis
oasele,
un viscol neobosit
ne-a supt măduvile.
domnia câinoasă a iernii
cu sârg ne torturează,
își fluieră prin noi,
ca prin trestii golite,
melopeea ei, cu emfază.
și-ntr-o oglindă visul să înalț,

acolo sus, în acvile-donjoane,
spre turma lui din zorile-ducate...
aripi feline tulburau frontoane
în dragoste și ură îmbăiate;
e spada de zefir măruntul serv
ce știu a fi, în aspră cuviință,
pe stema amintirii mai observ

de-i tulburarea morții cu putință...
din lutul meu, cu pulberea măruntă
aduce-i-aș acum inel de nuntă...
26.11.16
...un coș cu vise îl ascundem, unde...
în colivii sau în chenar de șah;
acolo gândul cearcă a pătrunde,
dar cheia este la un trist monah...
eresurile cântăresc doar grame,
heralzi flecari pătrund în sindrofii,
sultanii, ca fantasme, plâng în rame
și spaimele au iz de alifii...
și cine ar putea să le sugrume,
când carnea-i doar iluzie și fum...
nu poate păpădia să îndrume
mireasa-primăvară pe alt drum...
cu pas de spume vine tot tiptil
PRO

***
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să mă boteze-n graiul de april...
18.11.16
...o naștere-i în fiece poem,
sfințenia se-nchide într-o clipă,
coroană pe un adevăr boem,
ce nu cunoaște hamul... și mai țipă;
istoria-i o vrajă sub condei,
se pleacă după vremile din jur
și se ignoră inocența ei...
cel ce învinge-o cerne cu un ciur...
doar poezia-i flux și blând reflux,
vocale au acolo locuința;
un râs curat să nu devină lux,

să n-aruncăm în infinit ființa...
dintr-însul, vezi, renaște pururi, noul...
și noi, prin el, mai îmbrăcăm ecoul...
17.11.16
o cruce gândul poate-ntrezări
prin suferință ei să i se-nchine;
destinul său, un fulger ce-ntr-o zi
va aduna din lume doar suspine...
aceasta nu cunoaște întrebări,
îmbracă viitorul în ciorchine,
din zodii ea culege renunțări,
cuvinte simple ce-or fugi la tine...
tot ea-i geneză ce nu strigă
și nu trimite spaime pentru nime,
lucrarea vieții e supremă rigă

în vis etern... curat i se cuvine
și plâns și dor și forfota privirii...
prin ea ne-alintă mugurul iubirii...
21.11.16

...e-o-mpărăție lumea dinlăuntru,
acolo-s grai și gând înmiresmat,
paseri de foc, fidele, pentru „întru”
și-un zeu-prieten, pe divan, la sfat;

acolo-s doruri, limba-i tot o floare,
zeițele valsează pentru noi
și vidul e o briză, ce nu doare,
când ne urcăm spre stele amândoi...

o salcie și un cocor așteaptă,
ecoul lor apune pe-nserate,
ci tu așterni zăpadă pe o treaptă,

PRO

cu dorul tău ce din lumină poate
s-aducă nemurirea pe câmpie
și sânilor o preacurată ie...
20.11.16
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...câte un cuib tu mai purtai pe umeri,
pe frunte tremura un flux color,
silabe de lumină poți să numeri,
vestale de idei, la locul lor;

explozii de nectar goneau albine
prin flori de Logos tandru, prin vocale;
măru-n amurg e ca un vis ce vine
cu taine și zăbrele nupțiale...
ascunsu-ne-am sub măști de carnaval,
sub ciur de clipe care delirează,
ne-a miruit al inimii caval

și toamnele ce iarna o veghează...
vezi, liniștea ce n-am avut demult,
doar prin zăpezi mai pot eu s-o ascult...
20.11.16
...sunt prizonier în paseri și-ntr-o gamă,
dreptatea-i călător fără arginți;
doar inocența visul mi-l destramă,
cu care coborât-am din părinți...
un scâncet m-ar purta ca prizonier,
de mi-aș trăda durerile și graiul,
m-aș logodi cu frunzele ce pier,
străbunilor de le-aș fura mălaiul...

splendoarea are brațe lunecoase
și gloria-i cătușă pentru zei;
nici nu râvnesc la versuri pântecoase,

nici la nisip din secoli cu plebei...
iubire vreau, cu cerul plin de soare
și-o aripă de înger, cât nu doare...
20.11.16
în zori se îmbăiază libelule
și grații mai culeg din chiparoase;
cu frăgezimea viselor sătule
ne amăgim balanțele sfioase;
noi am dori iubirea – o carlingă,
în care fericirea să nu doarmă,
doar mirul bucuriei să mai ningă
și fluturi-zeitate care sfarmă

chiar vremea ce așteaptă-n nemișcare,
cu apa ei ce secolii adună,
dar și cămăși ce, în amiaza mare,

cu cărnile nubile se-mpreună...
noi, tot atunci, ne conjugăm cu aur
într-un amurg cu scâncete de graur...
23.11.16
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Mihaela Boboc

OCHIUL LUI DUMNEZEU

dă-mi drumul
aud vraja inversată curgând în plămânii suferinzi ai copilăriei
într-o lume mare mă mir de vrăbiile mici și șoarecii mișună fără teamă
pe mână urcă un gândac roșu numit cu un soi de respect
ochiul lui Dumnezeu – mă mir iar
de ce ar viețui tocmai într-un gândac dar nu pun întrebări
aud că lucrurile sfinte încap în cutiuțe mici
mama are una cu parfum de mir
își masează umerii – azi tata a băut mai puțin – are timp să respire
seara se odihnește într-un balon roz, mama îl atinge și degetele ei
bat în fereastra morților în sâmbăta plină de colivă,
aleg la întâmplare elenele fără zâmbet din cutia cu neamuri
aprind o lumânare – ochiul lui Dumnezeu zâmbește pe degetul arătător
dă-mi drumul, îi zic,
să mă închin pentru sufletul celor plecați înainte să-mi fie,
mama plânge pe ascuns
mama mea plânge.
aud tot mai des liturghiile bătându-și toaca în timpan
o bătrână cu batic negru mi-arată cerul și spune că mi-e casă
locuiesc la parterul mic al unui bloc mare dar nu asta contează
cerul se vede în asfaltul ploilor mele, iadul e un pas mai jos,
mi-e frig / caloriferul e rece și mă încălzesc cu două sticle de doi litri
una de-a dreapta alta de-a stânga
sunt aripile mele, glumesc, dar sora nu râde – ea e deja în iadul cu amintiri
nu simte frigul nu simte lumea nu simte nimic
e mai bine bătrâna cu batic negru a trecut dincolo cu ochii deschiși
eu dorm / mi-e frică să nu-mi fure raiul din pleoape.
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să nu te întorci pentru mine
azi nu voi salva nimic
mă asfixiez încet, tata întârzie la serviciu,
camera se umple de mir – trupul meu se înalță spre casa bătrânei
și-a ascuns toate durerile în batic și acum zâmbește
pietrele încinse devin cărbuni și ochii mei negri niciodată pictați
plâng pentru mama
mamele care nu dorm / nu trăiesc / nu...
SAECULUM 3-4/2018

Alexandru Cazacu

EFECTUL PELICULAR

Cu mari eforturi oglinda ne va recunoaşte
în primăvara ce se exilează prin câmpul de maci
şi-n norii ca nişte valuri ale unei mări albe
se aruncă un stol de ereţi
Mila din oraşul mic şi uitat
înlocuieşte armătura zidurilor palatului municipal
Copiilor le este dor de o cruciadă
Arbori răsar în locul statuilor
Tot ce poate fi bine încadrat este repede supus pieirii
Iar cineva întoarce clepsidra
care are în loc de nisip sângele nostru
Balsamul de jasmin pluteşte deasupra apelor
şi efectul pelicular al aşteptării
ne învaţă că atunci când renunţi la un lucru
în primele clipe devii adevăratul lui stăpân

DACĂ AI şTI

Dacă ai şti ce frumos este azi
şi cum amintirea
poate fi ca un părinte ce nu-şi mai recunoaşte fiul
dar îl ocroteşte
când umbrele înaintând peste albul zăpezii
fac din orice laşitate un mod de a alege părţile de întreg
iar fulgii ninsorii sunt penele unui şaman
ce dansează în transă undeva pe aproape

PRO

Dacă ai şti ce frumos este azi
şi cum soldaţii unui imperiu
ce-a dispărut acum o mie de ani vin să jure credinţă
iar steaua polară a trecut prin şapte ceruri
ca să se arate atât de strălucitoare
când nu mai ai nici ce pierde
nici ce lua de la capăt
prin grădinile
împânzite cu policromia luxoasă şi decadentă
din afişele lui Alphonse Mucha
SAECULUM 3-4/2018
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CREANGA MĂCEşULUI

Puteam folosi seara de Februarie drept argument
dar nu am făcut asta
Creanga măceşului sub burniţa tăioasă
se aseamănă cu mâna lui Cain
iar cupa din care beam amândoi era din ce în ce mai
plină
De afară se auzeau chiote de sărbătoare sau pedeapsă
şi îmi tot spuneai că reflexe de apărare vom avea întodeauna
la întâlnirea cu pericole minore
în faţa celor importante vom fi mereu vulnerabili
Rama ochelarilor începea să se osifice
Toate medaliile au aveau pe o faţă însemnele câştigătorului
pe cealaltă amprentele celui sosit ultimul
Din camionul cu prelată roşie parcat pe strada de alături
pentru o clipă ni s-a părea că zărim soarele
cum îşi trăgea puţin sufletul

URMĂRILE

Urmările coboară din vopselurile stampelor
şi din ţesături de tapiserie
cu întrebări absurde şi legitime
plutind peste fâşia umedă de pământ ce se întinde
ca un preş înaintea casei
Apar însemne peste pânza de apă
ca cele de pe ziduri la vremea regelui Baltazar

Momâia singurătăţii bântuie pe străzile vechi
lumina se agaţă cu disperare de lucruri
păianjenii se adună sub grinzile încercate de viscol
prin ţigările mucede seara îşi face culcuş
Totul în jur pare că se joacă cu noi
şi noi îl lăsăm să facă asta
ştiind că beţia unei dezamăgiri precum şi a extazului
te poate transforma în paiaţă
Voi cere să-mi laşi
toate fotografiile cu oraşul în ploaie

MODUS OPERANDI

În privinţa trecutului putem fi doar nesiguri
când a treia bătaie a gongului
se vrea înlocuită de cea a inimii
iar noi suntem antieroii unei urâte amiezi de Septembrie
în faţa blocurilor unde ciobul de plastic
aruncat peste şotron
ne mai dă puţină îndrăzneală
alături de o călăuza a lui Tarkovski
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retractili la pericol precum coarnelor melcului
când ochii pot distinge recele de cald
şi zborul la înălţime joasă al elicopterului salvării
dar gata oricând să trăim puţin în coşmarul altora
cu speranţa că astfel îl vom submina dinăuntru

POSIBIL

Dacă toate poveştile trăite în gânduri
ar sosi pe pământ poate celelalte întâmplări
nu s-ar mai petrece niciodată
şi cel mai bun antidot pentru dezamăgiri
vor fi civilizaţiile dispărute fără să lase
nici măcar o urmă

Dacă nu ceea ce vezi te poate pierde
ci tot ce-ţi doreşti după ce ai văzut
prin iarna unde totul din jur
îţi pare şi centrul lumii şi locul ei neînsemnat
iar întregul ansamblu de angrenajele şi mecanisme
îşi ia energia din visul unui hamster
adormit în cuşca cu hamac şi roată de plastic

PĂREA CĂ AI ÎNŢELES

Vorbele prinzând curaj după primele rostite
şi tăcerea întreruptă de un „Bine” neconcludent
şi melodia „Life is life” deloc potrivită
în localul cochet
pe fereastra căruia zăream portul turistic
şi marea ce se învolburase la sfârşit de August
ca o tigroaică trezită din somn
şi amestecul de resentiment şi iertare
plutind deasupra ceştilor golite de espresso americano
Două ore mai târziu în pragul serii
ochiul de pisică al bicicliştilor
lucind pe drumul naţional
mai puţin aglomerat decât autostrada
zărind în marginea şoselei pet-urile albe
pe jumătate îngropate în pământ
ce păreau o dantură aflată în dezordine
pe maxilarul unui animal de pradă
Farurile celorlalţi şoferi
spălau cu lumina galbenă
plăcuţa ce anunţa sfârşitul tuturor restricţiilor
Ai scos cheile din contact
ai vrut să fumezi ai renunţat
şi părea că ai înţeles până la urmă

INCIPIT VITA NOVA

Pasul de cazarmă al toamnei înaintând
prin amintirea oraşului
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asemeni unui ac de cercel
prin lobul urechii bunilor sălbatici
când talmeş-balmeşul zilei se disciplinează
şi norii vătuiţi bat in fereastra
ce se aseamănă cu o pictură neterminată
şi ar vrea să facă schimb
cu peisajul la care priveşte
Dincolo de tremurul apei rămasă în ceainic
eşti mai singur decât ai crezut
printre zidurile mai uşoare decât aripa albinelor
printre enoriaşii amiezii
ce aud ploaia căzând peste piatra cubică
a pieţii volante
ca pe un zar ce se rostogoleşte căutându-şi perechea

NU MAI şTIM

Vara trecutul se întoarce
iar faleza devine un imens atelier de sculptură
părăsit în grabă
Amintirea înlocuieşte suferinţele
încetul cu încetul
asemeni unui succesor nedemn
al unui imperator ilustru
lângă refluxul valurilor
ce se îndepărtau privindu-ne în faţă
peste nisipul şi fierbinte şi îngheţat
albit precum un om
ce a scăpat dintr-o întâmplare teribilă
unde corăbiile lui Pavel nu s-au oprit niciodată
într-unul din popasurile călătoriilor sale
şi unde nu mai ştim dacă noi ne-am iubit
sau am ne-am spus grăbiţi „Adio!”

ULTIMELE şTIRI

Amurgul împărţit între noi
ca o pâine împreună cu mustul fructelor sălbatice
când nuferii devin sicrie plutitoare de lumină
drumul robilor apare victorios pe bolta senină
odată cu foiala păsărilor prin podurile casei
iar rebelii fac ordine în oraşele fără locuitori
Instaurează o pace de fier
un secol mai lung decât cel de-al nouăsprezecelea
o revoluţie latină şi una mecanică
de unde să plecăm singuri şi ne întoarcem şi mai singuri
pe de-a lungul şi de-a latul
planetei umede asemenea unui măr decojit cu briceagul
şi pleoapele sunt grele ca nişte ghilotine
pentru lumina de argint
ce radiază din pirostriile mirilor

PRO
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Silvia Marinache

EXPERT ÎN IUBIRE

În încercarea disperată de a păcăli oboseala
îi bârfeam pe Kant și pe Hemingway
Numai tu supraviețuiești
lungit undeva de parcă-ai fi singur
Totul e ca la carte / câteva urme lipicioase
ce se târăsc din coșmar în coșmar
soarele pitic cromozomii ce calcă pe ape
și urletul / I can do it
Pentru mine urmează o cascadă uriașă
ce îneacă spitale cluburi stații terminus
școli azile hangare

EMERALD DREAM

Mama ta crede că tavanul
cade de sus
Cu mâna stângă îmi fac încă un selfie
iar cu cealaltă mă dau cu rujul Bourjois
șoptindu-ți/ Hai
să trăim numai cu râsete gesturi priviri
ca povestea noastră să nu rămână lipită
de ecranul acela suspendat în tavan
Mult mai rău ar fi jos sub asfalt
lângă pânza așa-zis freatică / împletită
din blugii sfâșiați pe genunchi
și lăsați să alunece în rigole după orișice miting
La ultima demonstrație de stradă
am admirat cele șase sute de poduri de peste Prut
și cele patrusute nouă așchii de plop
Nu îmi plac defel locurile în care liniștea
devine insuportabilă
Peste aproximativ trei sute de ani copiii
vor mișuna pe sub pământ
și vor întinde năvoade cu ochiuri mici
sperând să captureze
luminile altor orașe

SCHIŢĂ PENTRU O COMOARĂ PIERDUTĂ

PRO

Notă
Autoarea a câştigat Premiul revistei Pro Saeculum la
Ediția I a Concursului Național de Poezie „Radu Cârneci”, organizat de revista „Arena literară” și Asociația Difuzorilor și
Editorilor-Patronat al Cărții, la care publicaţia noastră a fost
partener.
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Tot ceea ce este dincoace de mine
nu îți mai aparține / cuvintele s-au terminat

ZÂMBETUL

a rămas părăsit în mijlocul zilei de luni
Nu mai avem nimic în comun
Nu a mai rămas decât dilema
de-a mai merge sau nu la o ultimă cafea
la aceeași masă/ stând pe același scaun lung
lângă sticla de apă plată/ Let` s go
Ce frumos era pe vremea când
mă anunțai victorios că la supermarket
se vând caise
cu bilețele de dragoste în loc de sâmbure
Văd că ți-ai umplut coșul numai cu plante medicinale
Înșirăm străzile
astăzi vom pleca și nimeni nu ne va simți lipsa
Zilele vor deveni un văl străveziu
atârnat de cearcănele mari
vineții

NIMIC NU ESTE UNDE TREBUIE SĂ FIE

Nimic nu este unde trebuie să fie
mai ales tu
Pierd urma visului/
drumurile pe care te-ai fi putut întoarce
sunt blocate pentru că protestatarii
au închis piața
Au ridicat metereze de pământ
amestecat cu zăpadă
și baricade din lăzi și scaune de plastic
Toate îmi arată cum să mă apăr de mine
Singurul lucru pe care îl văd clar
este absența ta
Oamenilor le plac conflictele mari
deopotrivă cu cele minore
dar mie îmi pasă doar de fulgii de nea
de care poți să te-mpiedici/ dacă ai vrea
să ajungi din nou în acest vis al meu
Urci în metrou
în tramvai sau în mașina ta personală
tot ceea ce contează
este realitatea din urmă

SECUNDE

Ce-aș mai putea spune acum nu prea ajută
mai bine îți voi înregistra vocea pe telefon
Nu vreau să uit vocea ta răgușită
care e oricum deformată
de mercurul din termometre
Un tanc trece peste mine
sfărâmând deodată cu venele
și marginile iluziei pe care locuim
Cum de am ajuns să ne cunoaștem atât de bine?
Nici aburul respirației
nici propria lumină nu ne pot părăsi
Zăpada ce se lovește de fereastra trenului
demonstrează că îngerii s-au molipsit de la noi
Nu mai pot șopti
I love you / True love /
True love
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proză

Niculae Gheran

AVIZ AMATORILOR!
(cu şi fără cătuşe)
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cine pe cine arestează şi-n folosul cui. Oare halul în
care a ajuns România, ţară bogată, cu milioane de trăitori sub pragul sărăciei – cu zero lei datoraţi băncilor de
peste hotare la data „Revoluţiei” – să nu fie o „suspiciune rezonabilă” pentru o justiţie consolidată? De unde
frica de a ne mişca şi pe sufletul nostru, nu doar la cheremul altora din afară?
– Blestem moştenit de veacuri, datorat nu doar reliefului nostru cu văi şi dealuri, cu râuri, munţi şi litoral,
ci şi bogăţiilor unui pământ sfinţit de Dumnezeu. Pasivitatea de până acum a noii generaţii poate fi socotită
şi ca o faţă moartă a aceleiaşi monede, care doreşte
să-şi impună valoarea, implicit dreptul de a trăi în vrerea lor.
– Copilandru, aşa gândeam şi eu după sfârşitul războiului, când ni se zicea c-am scăpat de nemţi şi de dictatura antonesciană, ca apoi să dăm de-o altă dictatură,
impusă de forţele armatei roşii, cu reprezentanţi moscoviţi şi mai siniştri, care, deliberat, au lichidat elita românească, implicit cu făuritorii României Mari, ca şi pe
cei care li se împotriveau. La fel gândeam în decembrie
’89, când credeam că toţi sulemeniţii regimului trecut se
cuvine să facă un pas înapoi şi să lase urmaşilor dreptul
de a-şi croi o „ţară ca afară”. Şi ce-a ieşit? „Bordel nou
cu şteoarfe vechi” – cum sună titlul ultimului meu volum
din tetralogia „Arta de a fi păgubaş”. Dacă după sfârşitul
războiului ne-am procopsit cu Ana Pauker – adevărata
temelie politică a lui Gheorghiu-Dej –, Marea Revoluţie
din Decembrie ne-a garnisit cu Silviu Brucan – în prăvălia lui Ion Iliescu – în care, de dragul noului comerţ,
ţara se vindea pe mai nimica şi pe datorie, în timp ce
mulţimea era prostită cu „marea privatizare”, renumita
„cuponiadă”, în care se zicea că o treime din proprietatea ţării se dă oamenilor muncii, restul vânzându-se particularilor, pe bani buni, cu beneficiul unei organizări mai
bune, să le fie mai acătării „şi tot românul să prospere”.
Rezultatul? Adio uzine, adio fabrici, adio bănci, adio staţiuni de maşini şi tractoare, păduri şi ape, sistem de irigaţii, adio locuri de muncă. Falimentare totală, cu grija
PRO

Eu nu te contrazic când spui că una-i administraţia
lui Barack Obama şi alta sub bagheta lui Donald Trump.
Nu zic ba, o fi, dar la ei acasă, fiindcă la noi – după cum
se vede –, reprezentanţa au avut-o şi o au aceiaşi amploaiaţi ai Departamentului de Stat, condus până mai
ieri de madam Hillary Clinton, licuricea lui Chiorobete.
– Măi băiete cucuiete, aşa-i cum zici şi mata, dar nu
uita că Dumnezeu a făcut lumea într-o săptămână, cu
avantajul că lua totul de la început. Nu-i cere unui dreptcredincios, fie el şi miliardar – nota bene: preferat de
majoritatea alegătorilor de diferite credinţe, nu din piaţă
– să-L depăşească, atâta timp cât nici nu se aşezase
prezidentul pe scaunul puterii şi potop de oameni urlau
să-l doboare din stradă. Numai că mult lăudatul stat de
drept a pus furtunul pe stimabili, fără să mai fie nevoie
ca ei să umble cu ţoalele la „Nufărul”, urmând ca Satana
– pe Terra zis şi Sörös, la rându-i miliardar – să le mai
promită ceva, să uite de bastoanele poliţiştilor care
le-au învineţit spinările. Ce să faci? Democraţia se mai
şi învaţă din practica vieţii, nu se calcă în picioare.
– Majoritate, majoritate, numai că mulţi oameni nu
s-au prezentat la vot. Se vor fi săturat, la rândul lor, de
unii şi de alţii, mereu cam aceiaşi neisprăviţi. Scap de
Tanda, dau de Manda, ambele venite la guvernare cu
tramvaiul sau troleibuzul, ca după primul mandat să
plece cu un Mercedes şi-o casă babană, iar apoi, de la
al doilea în sus, cu vile, la munte şi la mare, în ţară sau
în străinătate, pe numele lor, ori ale unor rude şi paparude.
– Aşa-i. Numai că mulţimea de care vorbeşti să nu
se lase manevrată. Să meargă la vot şi să belească
bine ochii pe cine aleg, să-şi amintească cine le-a făgăduit că vor trăi bine, ca la urmă să le taie salariile, să-i
plimbe de la Ana la Caiafa cu aceleaşi promisiuni deşarte, să înstrăineze avuţia ţării – ca şi predecesorii
lui –, de dragul „privatizărilor”, pe motiv că „statul nu-i
bun gospodar”, de-au ajuns bieţii oameni pe drumuri,
nevoiţi, milioane, să-şi lase de izbelişte familiile şi casele, să se angajeze slugi la străini, să caşte bine ochii
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de a elimina din codurile juridice acuza „Sabotarea economiei naţionale”, una dintre marile învinuiri aduse Răposatului de cei care, până la data execuţiei, îi fuseseră
slugi, javre interesate să tacă. Tel maître, tel valet!
Mereu ne mişcăm împinşi de la spate, din umbră, de
cercuri ostile, care-şi cunosc mai bine interesele decât
noi, ca şi la „revoluţie” – bine-venită –, replică împotriva
unui regim dictatorial, ca peste ani să se demonstreze
că, de fapt, a fost o lovitură de stat, bine coordonată din
afara ţării, dată în folosul altora. Altminteri, românul stă
liniştit în casă, până la „noi ordine”, când, lipsit de cultură politică, confundă democraţia cu anarhia. Din nou,
mânuit din anonimatul celor care nu-şi declară responsabilitatea, o iau pe arătură. Rezultatul? Se mişcă un
munte şi se naşte un şoarece. Cine vine, cine pleacă?
Deşi întrebarea s-ar cuveni pusă invers. Unde-s promotorii noii orânduiri, că de înlocuit, să zicem că i-am
şti? Unde-s mântuitorii? Continuăm să trăim în beznă,
cu ochii şi urechile atente la oameni care nu s-au remarcat cu nimic, exceptând averile în care se scaldă.
Nimeni nu-i întreabă de unde le au, cum le-au făcut. Ieri
terchea-berchea, azi „personalităţi”, întrebaţi cum se cuvine, de la A la Z, nu de la mijlocul alfabetului, ş-atunci
în dorul lelii. De aici, în loc să asistăm la confruntări de
idei, propuneri şi soluţii de remediere a unor stări grave
din economia ţării, din viaţa omului de rând, în loc să
votăm programe, zornăim în buzunare acelaşi mărunţiş.
Ne-o facem cu mâna noastră, ceea ce nu ne absolvă
de respectarea normelor democratice ale ţărilor civilizate. Ne place sau nu, lipsa de atenţie se plăteşte.
Unde-i lege nu-i tocmeală: minoritatea se supune majorităţii. Nu întorci căruţa la mijlocul drumului. Nu convin
unora rezultatele alegerilor şi ochii căruţaşului, nimeni
nu-i opreşte să protesteze, mai ales când sunt şi mulţi,
dar s-o facă în deplină legalitate, nu „spontan-organizat”, anunţând din vreme autorităţilor intenţia de a reacţiona public, evitându-se astfel orice debandadă, în
cazul unei riposte similare din partea celor care nu împărtăşesc părerile lor. Se fixează o dată şi un loc de manifestare, după care voie bună ca la banul Ghica. După
cum nimeni nu interzice opoziţiei din Senat să le preia
mesajul: se pune la vot doleanţa şi, bine sau rău, se hotărăşte şi gata: Habemus Papam! C’est fini la comédie!.
Dacă nici aşa nu-i bine, nicio minte lucidă nu mai dă foc
la Reichstag, n-are nostalgia vreunei rebeliuni; protestatarii stau în banca lor şi, la data sorocului electoral,
ciulesc bine urechile la programele diverselor partide şi
ale unor independenţi, merg la vot şi-şi exprimă voinţa,
indiferent dacă-i pe placul unor patroni sau lefegii, profesii liberale sau şomeri, albi, negri sau mulatri, creştini,
mozaici, mahomedani, budişti, socotiţi la număr, nu „pe
ochi” şi „pe sărite”. Nu-şi îngăduie nimeni să impună cu
forţa vreo credinţă, religioasă sau politică. Ăsta-i jocul
democraţiei, n-ai cum să ieşi din hora ei, dacă unora din
ţară sau de peste hotare le place sau nu cum s-a sfârşit
spectacolul. S-a tras cortina? „Ieşirea prin Sărindar!” –
cum se striga pe vremuri în cinematografele înşirate pe
Bulevardul Elisabeta. Altminteri, concurăm cu galeriile
de la Dinamo şi Steaua, fără ca scandalagiii din tribune
să poată schimba rezultatul din arenă. Plouă nu plouă,
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datoria acestora e s-aplaude şi să protesteze înainte,
în timpul şi după sfârşitul meciului. La nevoie, rup şi
scaune, se bat ca chiorii, îşi sparg şi capetele, de-ajung
deopotrivă la spitale şi poliţie, de unde nevoia de legalitate, de fixare a responsabilităţilor. Numai că în spatele
lor şi al dosarelor alcătuite unor şefi de galerie mai
poate exista şi „un ce profit”, cum zice Nenea Iancu.
– Bună comparaţie, mai ales că la înlocuirea lui nea
Mitică Dragomir de la conducerea Federaţiei de Fotbal,
când era evidentă alegerea lui Gică Popescu – jucător
de rară competenţă, fost şi căpitan al Barcelonei, nu la
Chiajna sau Urziceni –, acesta a fost arestat cu o
noapte înainte de a fi instalat ca preşedinte, şi înlocuit
cu un Nimeni. Întâmplător?
– Pentru aranjamentele din umbră, mare lucru, câtă
vreme şi conducătorii galeriilor erau şi sunt „la mână”,
cu ilegalităţile de până atunci, aşa că „al nostru eşti,
neamule, mai joci tontoroiul şi cum vrem noi”. Dar lasă
asta. Dreptul de a ţipa nu-i interzis în Constituţie. Nici
mie nu-mi place că votul meu nu cântăreşte mai mult
decât al florăresei din colţ, o biată bătrână analfabetă,
dar n-am încotro, c-altminteri ajungem la votul cenzitar,
o dandana şi mai mare, fiindcă nedreptăţeşte colectivităţi întregi. După cum să nu crezi că nu m-am întrebat
cine e doamna Viorica Dăncilă, de ce e prim-ministru,
ce carte a scris, dacă s-a remarcat în vreun domeniu,
de nu cumva şi dânsa e specializată în polimeri? Că
n-ar fi singură între mai-marii aflaţi pe poziţie şi-n opoziţie, de la noi şi de departe.
– Oameni şi oameni! Pe unii îi ştim, pe alţii mai
deloc, că răsar ca ciupercile după ploaie, din întuneric;
din plutonieri îi vezi generali, pe altele din budoar în parlament, că d-aia se uită mulţi şi din afară la noi ca la Circus. În panarama asta, de pe aici şi de dincolo, unde
crezi mata că se plasează şi dl Klemm, deoarece, după
cum se vede, treaba de la noi nu se prea pupă cu cea
din SUA. Ca trimis al fostei administraţii, după mine s-ar
cam cuveni să schimbe macazul doamnei Hillary, care
nu şi-a permis luxul să se deplaseze pe la noi, rezumându-se să trimită nişte funcţionăraşi din Departament, când se clintea scaunul lui Chiorobete. Numai că
părerea mea nu contează, pentru că – vorba aceluiaşi
Nenea Iancu –, „n-am vot în chestie” la dânşii acasă,
precum îşi îngăduie în continuare dl Klemm în România, cum nu şi-ar fi permis să acţioneze într-o ţară ca
Franţa, Germania, Grecia şi, mai de pe aproape, Turcia
sau Ungaria.
– Asta în cazul când, ca amploaiat în funcţie şi adaptat specificului local, nu l-o fi dus mintea să se gudure
pe lângă noii puternici din SUA – precum Pristanda pe
lângă onorabilul domn Nae Caţavencu, după ce tot el îl
arestase –, justificându-se, la rându-i, că „altele am eu
în suflet, dar de! n-ai ce face: famelie mare, renumeraţie
după buget, mică”. Mutatis mutandis, nu ştiu cum arată
familia dlui Klemm, cât câştigă pe lună, cu ce s-a ocupat
înainte de a fi ambasador, ce gânduri nutreşte pentru
viitorul domniei sale. Pe lângă necunoscute, ecuaţia ne
oferă câteva elemente de la care se poate pleca. Astfel,
legislaţia electorală americană nu interzice recompensarea unor oameni de afaceri – să le zicem simpatizanţi
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– să sprijine băneşte orice campanie prezidenţială, cu
dreptul câştigătorului de a-i răsplăti cu funcţii onorabile,
de încredere. Pe de altă parte, faptul că fostul ambasador, Mark Gitenstein – persoană extrem de influentă în
culisele sforăriei politice de la noi –, se află, la capătul
zbaterilor sale patriotice, într-o înaltă funcţie de conducere a Fondului Proprietatea, ceea ce ne îndreptăţeşte
să ne amintim de zicala „Cine-mparte parte-şi face”.
Vorbeam detaşat, deloc pătimaş, sigur pe mine, ca
un ins căruia, cu mulţi ani în urmă, i s-a dat s-asiste la
câteva reacţii relevante ale unor vechi diplomaţi dinainte
de Klemm, în zile când schimbarea domnilor era bucuria nebunilor, printre care mă număram oleacă şi eu.
Era puţin după „revoluţie”, când paralel cu serviciul la
stat – unde nu stăteam deloc – lucram ca director artistic la Editura Venus, patronată de trei geologi isteţi (Dan
Ciobanu, Antonio Popescu şi Ovidiu Enculescu, acelaşi
cu patronul de la RAO). Aş îndrăzni să adaug că asta
se petrecea în perioada acumulării cinstite de capital,
când spiritul întreprinzător şi munca stăteau la baza
economiei relativ cinstite. Funcţiile mele de conducere
în aparatul editorial, deţinute anterior, îmi îngăduiseră
să cunosc prea bine toptanul de capodopere universale
respinse de cenzură, ca acum să nu le includ în planurile curente de apariţii, alături de reeditarea altor titluri
pe care niciodată nu le tipăriserăm la nivelul cerinţelor.
Planurile, întocmite cu centrul de librării, cuprindeau
cărţi cu tiraje mari, ridicate en-gros din tipografii, în aşa
fel încât pivniţa editurii din strada Domniţei era ocupată
mai mult cu murături, nu cu stocuri nevandabile. Ajunseserăm cu timpul ca, în afara cărţilor de patrimoniu, să
lărgim orizontul editorial şi cu lucrări de actualitate. Aşa
se face că, înaintea desemnării unui nou preşedinte în
SUA, petrecută în toamna anului 2003, să participăm şi
noi sufleteşte în campania electorală pe mâna domnului
Clinton, publicând cartea lui Charles Allen şi Jonathan
Portis, „Puştiul care revine”. Evenimentul s-a produs cu
câteva zile înaintea instalării sale pe tronul prezidenţial,
când în noianul felicitărilor primite de dl Clinton de la
Papă, monarhi, preşedinţi de stat, personalităţi ilustre
din varii domenii, să se afle şi cartea noastră, tălmăcire
făcută în grabă – capitolul şi traducătorul –, dar cu o copertă deosebită, executată de Sergiu Georgescu, peste
nivelul originalului american. Profitând că la Casa Scânteii încă se mai găsea în legătorie o secţie destinată
operelor Marelui Conducător, nu ne-am calicit, aşa că
am comandat şi două exemplare copertate în piele. De
ce două? Să fim siguri că felicitarea şi cartea îi vor parveni domnului Clinton. Semne de îngrijorare se iviseră
din momentul în care am simţit că nenea de la ambasadă, ce se ocupa cu treburi culturale, nu se prea bucura de noul jupân, după întrebările cu care ne-a
mitraliat: „Aveţi aprobarea autorilor?”, „Aveţi vreun contract de editare?” Or, dacă l-am fi luat în serios pe vremelnicul chiriaş de la ambasadă şi-am fi plecat cu cereri
după vize şi aprobări, „trecea baba cu colaci”. N-adaug
acum: „Aviz amatorilor!”, deşi greu să uit cutezanţa editurii de-atunci de-a propune aceloraşi diplomaţi să lansăm cartea în clădirea dânşilor. Simţind nevoia
amploaiatului de a vorbi în prealabil cu ambasadorul
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Davis, am ţinut să-i spunem că dacă propunerea noastră depăşeşte uzanţele, nu-i nicio problemă, întrucât
putem lansa cartea la librăria Eminescu, invitându-i să
participe, odată cu celelalte ambasade. Parcă i-am turnat apă fiartă pe cap.
De voie, de nevoie, pe placul nostru sau amărăciunea unor mai vechi amploaiaţi americani, lansarea volumului, consacrat noului prezident al SUA, a avut loc
în ziua instalării sale oficiale la Washington, pe baza invitaţiei făcute de ambasadă, cu o greşeală de tipar, strecurată în titlul cărţii. În loc de „Puştiul care revine”, se
scria „Pustiul care revine”, groaznică schimbare de
sens, explicată prin lipsa semnelor diacritice din aparatura ambasadei.
De curând, clasând arhiva, dau de-o corespondenţă
(text şi facsimil) din ziarul „Evenimentul zilei” (nr. 238,
6 aprilie 1993), în care Bill Clinton răspundea conducerii
Editurii. Fiind scurtă, o reproducem:
Dragă domnule Dan Ciobanu,
Mulţumesc pentru trimiterea unui exemplar din „Puştiul care revine”, pe care ambasadorul Davis mi l-a trimis de curând. De asemenea, vă rog să transmiteţi
mulţumirile mele lui Ovidiu Enculescu şi Niculae Gheran
că şi-au adus aminte de mine prin acest dar deosebit.
Cu sinceritate,
Bill Clinton
Desigur, numai o cancelarie arhiaglomerată cu felicitări putea adapta un text cu „aduceri aminte”, numai
că numele ambasadorului John R. Davis jr. m-a îndemnat să-i urmăresc traiectoria diplomatică, în conexiune
istorică. Tatăl său, Richard H. Davis, a fost ambasador
în România anilor 1965-1969, iar fiul amintit în scrisoare, între 1992 şi 1994. După care au urmat vreo cinci
ambasadori (Alfred Moses, James Rosapepe, Michael
Guest, Jack Dyer Crouch II, Nicholas Taubman), care
şi-au văzut de mandatele lor, fără să coboare în piaţă
şi să trosnească din bice – mai ceva decât cu „Pluguşorul” de Revelion –, până la domnul Mark Gitenstein,
precursorul domnului Hans G. Klemm, ce şi-a permis
să-i calce pe urme. Cu ce drept, în virtutea căror tratate
de uzanţă diplomatică? S-ar părea că nimeni nu ştie,
deşi toţi guvernanţii noştri, „parteneri strategici”, cunosc
prea bine că dacă partenerul Maior s-ar scălămbăia la
Washington la fel, ar zbura de-acolo mai repede decât
un avioane cu reacţie.
– Ghinion că n-a apucat să fie decorat şi să-mpartă
decoraţii la locul de muncă, garantând unor poliţai creduli stabilitate pe vecie, ori din ce parte ar bate vântul.
– Lasă-mă-n pace! Mai decorat decât Hitler şi Stalin
n-am cunoscut vreodată, iar mai „stabil” decât Ceauşescu n-am apucat să văz. Pe el nu l-au plimbat pe mapamond doar în limuzine, cu gărzi de onoare, ci şi cu
trăsura de la Buckingham – împreună cu regina Elisabeta a II-a a Marei Britanii –, dar l-au împodobit şi c-o
panglică de gât cu un înalt ordin al Majestăţii Sale. Deocamdată, pe-ai noştri, de la Iliescu pân’ la Iohannis, nu
i-au purtat nici c-o birjă muscălească. Dar, „Ce e val ca
valul trece!” Azi eşti, mâine dispari. Ieri Obama, azi
Trump, iar la noi azi Klemm, mâine Maica Domnului.
– Concluzia?
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– Cine râde la urmă râde mai bine!
– Vreun pronostic?
– Nu sunt Mafalda şi-n plus – sincer vorbind – nu
prea am de unde alege din combatanţii ce se vântură
în jurul aceleiaşi table de şah. Mereu suntem invitaţi să
votăm, mereu s-alegem dintre promisiuni deşarte. Un
sfat am: candidaţii, mai toţi mesianici, să nu uite că porţile închisorilor rămân deschise tuturor trădătorilor de
neam, indiferent de ce parte a baricadei politice se află.
Zornăiala cătuşelor nu-i scuteşte nici pe cerberi să fie,
la rândul lor, corecţi, echidistanţi, să nu-şi rişte viitorul
prin subordonări secrete, străine unui adevărat stat de
drept. Nu de alta, dar roata istoriei nu stă în loc, nu doar
la noi, ci şi pe alte meridiane. Se schimbă macazul, se
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schimbă şi garnitura, apelând, după caz, la aceleaşi cătuşe.

P.S. Mă obişnuisem ca în pălăvrăgeala de pe scena noastră politică, dl Hans Klemm să intervină adesea cu nemulţumiri
şi poveţe, depăşindu-şi menirea. De la o vreme, domnia sa
tace, tocmai când s-ar face să-l auzim şi despre probleme-dileme de mare actualitate, precum deciziile SUA de a muta
ambasada din Tel Aviv la Ierusalim, ori denunţarea pactului
americano-iranian, din domeniul nuclear. Cum deciziile prezidentului Trump sunt cunoscute, iar comentarea lor, la noi şi
aiurea, rămâne contradictorie, n-ar fi cazul să-şi continue poveţele? Sau asta i-ar clinti opţiunile personale, în raporturile
sale cu guvernanţii noştri şi nu numai, mai vechi şi mai noi?

EFECT DE TRANSHUMANŢĂ
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Locuiam pe Strada Titulescu din Constanţa, foarte
aproape de Port, iar sirenele vapoarelor intrând sau ieşind din rada acestuia, formau un cor mixt care, în toiul
nopţii, nu doar că ne trezea, dar ne şi ajuta să credem
că asistăm la un concert nocturn extraordinar. Nu sunt
superstiţios, dar aveam convingerea că morţii unui cimitir din apropiere ascultau şi ei concertul stând pe marginea gropii şi trăgând din ţigări de contrabandă aduse
de marinari… Ca să nu mai spun că nevastă-mea,
dintr-o pornire pe care nu şi-a putut-o explica, a susţinut
într-un miez de noapte că ascultam în primă audiţie Sonata în do major pentru sirene de vapor, bucată muzicală compusă chiar de ea. M-am interesat la un vecin
psihiatru ce urmări poate avea pentru viaţa unui om faptul că, afon perfect fiind, începe să creeze dintr-odată
compoziţii muzicale. Medicul specialist m-a liniştit cu
gravitate profesională spunându-mi că nevastă-sa,
olandeză de origine, devenise, din acelaşi motiv, un
apreciat constructor de nave de hârtie pe care le lansa
la apă într-un lighean… După care m-a asigurat că el
însuşi are preocupări tot mai asidue în ceea ce priveşte
creşterea numărului de zombi pe cap de locuitor constănţean cu ieşire spre Autostrada Soarelui...
Doamne-Dumnezeule!...
În orice caz, partea bună din trezirea noastră după
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primul somn era, fie pentru a merge la baie, fie pentru
a bea apă, deşi fiul cel mic, în vârstă de trei ani, îşi începea recitalul:
– Mamiiii! Vleau lăptic de raţă!...
– N-am, puişor, răspundea nevastă-mea, pe jumătate adormită.
– Ştiu că n-ai, da dă-mi!
Îl priveam cu atenţie şi tot mai des îmi spuneam că
nu e fiul meu, că vreo barză rătăcită de stol, sau rămasă
fără gipiesul biologic, îşi bătuse joc de noi şi… Dar
acest lucru se petrecea în timp ce începeam să visez
că fiu-mi-o era solistul vocal al sonatei compusă de nevastă-mea, mama lui….
În sfârşit!...
…În oricare din cele două variante noi eram, totuşi,
cei avantajaţi, fiindcă, ieşind apoi pe balcon, ne eliberam de coşmarul că sirenele ar fi fost trompetele din
Apocalipsă. Şi eram fericiţi asemenea unor învingători
care nu câştigaseră un război, era adevărat, dar obţinuseră o victorie. Aşadar, pentru familia noastră, coborâtă de la poalele Munţilor Călimani, zgomotele nopţilor
constănţene ne duceau la concluzia că ţârâitul de greieri din locurile noastre de baştină era o chestiune absolut inutilă, chiar penibilă din punct de vedere social,
şi doar o încântare pentru auzul adormiţilor în fânul din
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podul şurii. O prostie, de fapt… Ajunseserăm să credem
că, ţârâitul de greieri în nopţile cu lună, după stabilirea
în Constanţa, nu era decât un efort subversiv din partea
infatuatelor insecte, convinse că intrarea noastră într-un
somn adânc, tot mai adânc, ar fi dus la destabilizarea
politică şi economică a ţării. Misiunea ultrasecretă a greierilor începea, în realitate şi după logica noastră, cu
crearea unei psihoze în populaţie care să anihileze tot
ce ţinea de ambiţie, putere de acţiune şi, în final, distrugerea locuitorilor din punct de vedere psihic, ceea ce,
constatarăm noi la Constanţa, nu era altceva decât
efectul unui scenariu gândit şi teleportat spre pământ
de nişte extratereştri terminatori, în fapt nişte vietăţi-vidanje care ne sorbeau creierii de sub scăfârlie înlocuindu-i cu o substanţă gelatinoasă cu posibilităţi de
resetare-restartare ori de cât ori era nevoie. De altfel,
în imaginaţia mea, iar nevastă-mea, la cafea, mi-a confirmat cu o logică imbatabilă, că gelatina de sub scăfârlie era amestecată cu huma rămasă după tăierea
ştiinţifică a tuturor pădurilor din zona Călimanilor… Situaţie din care greu ne reveneam, dacă nu cumva, cum
se întâmplaseră chiar câteva cazuri, s-o sfârşim prin
somn adânc, şi să ne transformăm în corcituri homozombinieni – nouă eră în istoria omenirii. Şi asta doar
din cauza afurisiţilor de greieri pe care, buimăciţi de
somn, adesea, îi consideram un fel de zombi în miniatură trimişi de către vreo super civilizaţie extraterestră
ca să distrugă viaţa de pe Pământ… Ne trezeam somnoroşi, frânţi de oboseală, cu cearcăne uriaşe şi simptome clare de apropiate şi inevitabile boli încă
necunoscute de omenire, dar bântuind ucigaşe pentru

a reduce numărul de locuitori de pe planeta tot mai populată şi tot mai greu locuibilă… De aceea, în vederea
salvării umanităţii, noi, familia, am hotărât să plecăm la
Constanţa, să ne implicăm într-o activitate utilă cu scopul de a contribui la dezvoltarea economiei, la mărirea
gradului de civilizaţie şi a educaţiei întru bine şi frumos
a noilor generaţii. Sigur că, deocamdată, situaţia era de
perspectivă, dar făcuserăm primii paşi… Pentru că nu
concepeam ca următoarea generaţie de umanoizi să
mai adoarmă în fân în ţârâit de greieri în timp ce restul
populaţiei globului să… Prin somn, auzeam deja sunetul talanţilor în buzunar şi ne răscolea datoria sacră să
ne ocupăm de valorificarea acestora pentru a nu fi nevoiţi să dăm notă explicativă după trecerea Styxului,
apa aceea pe care o şi vedeam murdară, de milenii întregi fără a i se elimina mizeriile prin dragare, pe care
pluteau majestuoase bărci în care se plimbau tot felul
de vietăţi bipede… În consecinţă, după discuţii nocturne
şi interminabile, am hotărât, împreună cu vecinul-psihiatru, să înfiinţăm o firmă mixtă de export cu obiect de
activitate: creşterea, după metode miciuriniste, a greierilor-zombi. Aceştia trebuind să urmeze cursuri intensive
de iniţiere în arta interpretării sonatelor create de nevastă-mea pe vapoarele construite şi lansate la apă de
nevasta psihiatrului.
…Guvernul, cu înţelepciune, a dat dovadă de o
mare deschidere pentru iniţiativa noastră, aşa că ne-a
asigurat spaţiu şi loc de muncă, la spitalul de psihiatrie
unde se încearcă scoaterea greierilor din cap al căror
ţârâit, susţinem noi, seamănă perfect cu sirenele de
vapor…
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Numai din pricina primăverii s-au petrecut astea
toate. Dacă nu se grăbea ea să vină sau, și mai bine,
dacă nu venea deloc, ar fi fost în ordine totul. Zic eu că
multe dintre necazurile de care am avut parte după aia
s-ar mai fi risipit; poate ca să facă loc altora, nu știu, dar
oricum am fi scăpat de astea. Mai întâi că nici duminica
respectivă, cu frământarea sa veselă și sârguincioasă,
și cu intențiile sale cele mai nobile, nici n-ar mai fi avut
aceeași soartă.
O dată pe an, într-o duminică dimineață, după ce
hotărăsc în unanimitate că, gata de-acuma nu ne mai
joacă nicio festă iarna, bărbații din blocul nostru apar
din bârloguri bine dispuși, cu lopeți și cazmale în brațe.
De fapt, e prea mult spus bărbații, pentru că nu ies toți,
mai precis încă nici jumătate din ei și sunt de fiecare
dată cam aceiași. Ceilalți ies și ei, doar în balcoane, ca
să se bucure laolaltă cu toată lumea de soare și de primăvară și ne mai și îndeamnă, de acolo, cu bunăvoință,
cu generozitate, sau comentează, părtinitor, între ei,
după cum avansează treaba. Pe parcurs, unii ne mai și
critică, susținând că astea sunt obiceiuri din alte timpuri,
de tristă amintire, cine știe la ce timpuri și amintiri fac ei
trimitere. Dar oricum, sub îndemnurile unora și rezervele celorlalți, munca pare să capete chiar o mai mare
rapiditate. Mai înainte de orice, se face o curățenie generală, de jur împrejurul blocului, to-a-le-ta, după cum
o numesc tot ei, bărbații. Peste iarnă s-au azvârlit de
sus, de la toate etajele posibile, o mulțime de obiecte
mai mult ori mai puțin inutile: mănuși desperecheate;
colțuri de pâine; oase; cârpe murdare; cioburi de sticlă;
capace, de tablă – de bere – de carton; sacoșe de plastic; șosete; hârtii, mototolite sau nu; cutii de chibrituri –
și multe alte năzdrăvănii. S-ar putea realiza o foarte sugestivă expoziție de obiecte găsite cu ceea ce se azvârle de-a lungul iernii din apartamentele blocului
nostru. Chiar aș putea jura că cei care le aruncă sunt
unii și aceiași cu cei ce admiră sau dezaprobă, pe urmă,
de la înălțimea balconului lor, operațiunea de degajare.
Mă rog, e sau nu așa, n-am de unde să știu, știu însă
că eu și prietenii mei avem acum de strâns, nu glumă,
ca să pregătim frontul-de-lucru, cum zic iarăși bărbații,
vrând să ne arate cât e de importantă misiunea noastră.
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Cu toate astea, nouă ni se pare, dintre toate, cea mai
rudimentară și de câte ori o facem avem impresia că
vor să scape mai degrabă de noi, fără să ne alunge
totuși. La urma urmei, dacă nu la anul, peste doi-trei ani
noi le vom lua cazmalele din mâini – sau ne vom adăposti și noi printre susținătorii de la galerie.
Am adunat, așadar, în întregime gunoiul și l-am stivuit într-un loc izolat, unde i-am dat foc. Între timp,
ceilalți, bărbații, s-au apucat să sape cu nădejde împrejurul blocului; spațiul verde, ca să zicem așa, mai cu
seamă că așa îi și zicem. Era încă destulă vreme până
la ceea ce așteptam în tăcere cu toții, dar, oricum, etapele păreau să se desfășoare ca de obicei. Așa se petrecuse și cu un an în urmă, și cu doi, n-aveam de unde
ști dacă se numărau și ei printre cei de tristă amintire.
Ceea ce ne interesa pe noi se săvârșea la urmă de tot,
adică mai înainte, totuși, de țuica fiartă, care era cu adevărat ultima etapă. Chestia asta, cu țuica fiartă, n-am
s-o înțeleg niciodată, dar atunci când totul este deja
consumat, iar noi ne putem vedea de ale noastre, lăsându-i pe cei mari să sărbătorească și ei în felul lor.
După ce terminau de săpat și greblat împrejurul blocului, cineva se ridica, dezdoindu-se de mijloc, își arunca
privirile peste ceea ce era gata și zicea, cam într-o
doară: „Ei, și-acum să trecem la punctul cel mai important.” O spunea neglijent, ușor în zeflemea, dar avea în
voce o nerăbdare, o plăcere, ca, așa cum avem în priviri
noi, când poftim o prăjitură.
Nu era încă vorba de țuica fiartă, pentru că punctul
acesta îl așteptam, în egală măsură, cu toții – și bărbații,
dar și noi: eu, și Gioni, și Bogdan, și Adrian, și Moțu. Pe
Moțu tot Bogdan îl cheamă, dar nu îi putem striga pe
amândoi la fel. Firește că nici pe Gioni nu-l cheamă de
fapt așa. Punctul acela cel mai important era grădina;
spațiul verde. La câțiva metri de bloc, în mijlocul drumului, cam anapoda, după părerea mea, se află centrala termică. Într-o parte a ei, partea cea mai lungă,
sunt amenajate locurile de parcare. De cealaltă parte,
pe un spațiu cât o sufragerie, nici cât un sfert din cel al
parcărilor, este grădina noastră. Mai bine zis era, până
de curând.
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Îi spuneam așa pentru că era cu adevărat o bucurie
gratuită, nimic altceva. Noi am amenajat-o, noi o
întrețineam, o stropeam toată vara – și așa mai departe.
Ne revendicam în fiecare an și dreptul de o săpa noi,
ceilalți însă ne tot amânau, cu promisiunea solemnă că
la anul, fără îndoială, nu mai încape discuție. Până una
alta, ne mulțumeam să așteptăm înfrigurați momentul
când începeau ei să sape și să asistăm apoi, de pe
margine, cum o fac. Ideea de fapt a avut-o tata. Pe locul
ăla nu era decât un maidan, adică încă unul. Acolo se
aruncau, nu numai iarna, ci tot timpul anului, gunoaiele
mai de greutate – faianța veche scoasă de prin băi și
bucătării, cauciucurile uzate, chiuvetele trecute la reformă – și nici nu se aruncau, ca și celelalte, în orele
nopții, pe furiș, ci în miezul zilei, în văzul tuturor. Cum
avea tata niște posibilități pe la firmă, ne-am pomenit
într-o bună zi că descarcă dintr-o camionetă o sumedenie de fiare vechi și capete de sârmă. De unul singur,
s-a apucat de treabă, fără să ceară nimănui ajutor, însă
n-a rămas multă vreme singur. Eu am coborât aproape
imediat, îl observasem din balcon și, cu toate că nu îi
eram eu de cine știe ce folos, îl îndemnam cel puțin cu
curiozitatea și interesul. Unul câte unul, au apărut apoi
și câțiva vecini mai săritori, fiecare cu ce avea la îndemână: un târnăcop, un bomfaier, o jumătate de sac de
ciment. Asta a fost într-o sâmbătă după-amiază. Până
seara, gardul de fier forjat dimprejurul maidanului era
gata; legat în sârme, deocamdată, pe la încheieturi, mai
târziu avea să fie și sudat. În dimineața următoare, duminică deci, cam aceiași bărbați s-au apucat să și
curețe terenul, de gunoaie și de bălării, și să-l sape. Se
înțeleseseră sau nu să se adune din nou și a doua zi,
asta nu mai știu, dar important este că s-au întâlnit.
Atunci a apărut pentru prima oară și chestia cu țuica
fiartă, singur ape care n-o s-o înțeleg eu niciodată.
Pe urmă am început să intrăm în activitate noi: eu,
și Gioni, și Bogdan, și Adrian, și Moțu. Ne-am angajat
adică noi să ne ocupăm de ea mai departe. S-o
întreținem; s-o udăm; să punem flori; s-o îngrijim, într-un
cuvânt, întotdeauna. Ce ne-o fi apucat și pe noi în momentul acela, iarăși nu știu. La urma urmei, pierdeam
un mic loc de joacă: de pe fostul maidan mai bubuiam
o minge de zidul centralei termice. Dintr-o grădină nu
mai poți face așa ceva. O fi fost, eventual, o însuflețire
de moment, una din acele molipsiri de entuziasm, trecătoare, dar uite că pe noi nu ne-a părăsit molipsirea
nici până azi – sau până de curând, mai bine zis. Aduceam întruna câte o floare rară sau niscaiva semințe
mai deosebite. Poate nu tot atât de des ca la început,
când, e drept, cam exagerasem cu entuziasmul. Adrian
și Bogdan au adus, când s-au întors dintr-o excursie la
munte, și câțiva puieți de brad. I-am plantat și pe ăștia,
ciorovăindu-ne la nesfârșit între noi asupra locului, și
distanței, și poziției, și așa mai departe. Nu s-au prins
ei chiar toți, însă trei tot au rezistat, iar până una-alta
era suficient atât. Peste nu știu câți ani am fi putut avea
nu doar o simplă grădină, ci o veritabilă pădure. Dacă
mai supraviețuia și nucul meu, victoria putea fi cu atât
mai răsunătoare. Tot așa, mai bine zis ar fi fost.
Îl adusesem de la tataie din Ferentari, vârâsem o
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nucă în curte când eram mic, iar ea chiar încolțise. Îl
transferasem apoi aici, cu rădăcină cu tot, cum altfel,
și-l așezasem în mijlocul grădinii. Să fi văzut atunci calcule și socoteli, cu metrul, cu rigla, pe verticale, pe diagonale, ca să-l plantăm exact în centru. Numai că nucul
meu n-a rezistat. Adică nu că nu s-a prins, din contră,
crescuse frumos până în toamnă, cu trestia subțire a
tulpinii lui, cu cele câteva frunze veritabile, de nuc. Pentru ca toamna, târziu, cineva să-l reteze cu cuțitul, întro noapte, la vreo doi centimetri de la pământ. În
primăvara următoare el a dat iar, grațios, dar
încăpățânat, tot așa, până târziu în toamnă, când l-a
tăiat iar cineva. Și nu cred în ruptul capului că a făcut-o
cineva dintre noi. Copiii nu umblă cu cuțite la ei. În afară
de asta, s-ar fi lăudat cu isprava lui, mi-ar fi arătat, mândru, ce are ori ce pârlită de baghetă și-a făcut el din
bățul de nuc. Însă numai oamenii mari știu bine când
comit un rău și nu se laudă niciodată cu faptele rele. Furios pe propria-i neputință, tata mi-a și promis că
toamna asta vom organiza neapărat o pândă, cu rândul,
ca să-l prindem pe răufăcător. Îmi promisese, definitiv
și irevocabil. Nu s-ar fi ținut nici de data asta de cuvânt,
cum nu s-a ținut nici de cealaltă, cu furtunul. În fiecare
primăvară îmi promitea, legământ în toată legea, că îmi
va cumpăra negreșit un furtun, ca să nu mai udăm cu
găleata și cu borcanul. Speram, atunci mai speram
încă, să se țină măcar anul acesta de cuvânt.

Într-un târziu, foarte târziu dacă punem la socoteală
de când așteptam unii dintre noi, cineva trebuia s-o
pronunțe și pe asta. Și, cum nu se grăbea nimeni să ia
cel dintâi cuvântul, s-a hotărât să zică tata: „Ei, și acum
să trecem la punctul cel mai important.” În momentul
ăla, ca la o comandă, toți bărbații, înșirați cum erau de-a
lungul fășiei de pământ abia săpate, mărunțindu-l încă,
dar așteptând, au încetat orice mișcare. Toți și-au îndreptat ochii în aceeași direcție, nu către tata, ci către
administrator; adică domnul administrator. Acesta, la
rândul lui, s-a scărpinat de mai multe ori în cap, avea
sau nu avea nevoie, nu știu, poate că-i gâdila soarele
cele câteva fire de păr din creștet, apoi și-a suflat îndelung nasul, nu cu batista, cu degetele, și a zis, în cele
din urmă: „N-are rost să mai săpăm acolo. Poate rămâne și așa.” „Cum adică?” n-a priceput tata. Păi,
băieții ăștia de când așteaptă.” Or asta l-a silit pe celălalt
să vorbească ceva mai limpede: „Pe locul acela o să
turnăm asfalt. Mai câștigăm câteva locuri de parcare.”
Fulgerător, am făcut o legătură. M-am uitat instantaneu
către punctul din mijlocul grădinii, parcă și vedeam ciotul de nuc, un braț amputat, iar legătura se făcea fără
să vrei, tot instantaneu, Mi-o fi surprins privirea sau
numai tresărirea corpului, sau o fi făcut el și singur,
aceeași legătură, nu era prea greu, la urma urmei, căci
domnul administrator a ținut să mă asigure, personal:
„Să știi, băiete, că nu din cauza asta ți-au retezat nucul.
Adică sper că nu din cauza asta. Aș fi și eu curios să
știe care a fost ăla.” O curiozitate, asta a lui, cu care nu
prea mai aveam ce face. M-am uitat lung, cercetător, la
figura sa rotundă, cu trăsături blânde, dulci, cu o chelie
care-i rotunjea și mai bine figura, ca pe o minge de fotPRO
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bal. Avea, în fond, o înfățișare de om cumsecade, blajin,
înțelegător cu toți cei din jur, indiferent de vârstă și de
pregătire profesională. Ca să vezi cum te pot înșela câteodată figurile cetățenilor!
Tata mai avea totuși nevoie de niște precizări, pesemne tot nu izbutea să priceapă ca lumea ceea ce auzise: „Pentru asta v-ar trebui o hotărâre specială. Votată
în adunarea asociației. Nu credeți?” I-a fost ușor spulberată și obiecția asta: „Am avut și adunarea. Săptămâna trecută. Atunci s-a și hotărât. În asociație.” „N-am
fost și eu de față la adunarea asta.” „Am venit eu personal să vă chem. Erați plecat într-o delegație. La care
tata nu mai avea ce riposta. Nu știu dacă fusese sau nu
convocat, însă fusese plecat într-adevăr într-o deplasare. Pe poteca respectivă nu mai aveam cum înainta,
însă și tata a deschis alta: „Acum trei ani, tot într-o
ședință din astea, m-ați felicitat pentru idee. Ați avut altă
părere atunci.” Ceea ce era iarăși adevărat. Eu nu fusesem prezent în adunare, dar îmi spuseseră prietenii
mei, care, firește, nici ei nu fuseseră convocați. L-am
văzut, într-o clipă, pe administrator cum își pierde cumpătul, ori se supără, nu știu dacă pe tata sau pe el
însușii, poate pe amândoi concomitent. I s-a împurpurat
chelia, brusc încălzită de soarele strălucitor, în vreme
ce, cu sapa pe care o ținea în mână, nu prea mai știa
ce să facă. „Ce-a fost atunci, a fost, a rostit el, Acum e
altă situație” I s-o fi părut însă și lui un argument cam
anemic, aș zice că nici nu era un argument, așa că l-a
mai căutat o dată, tot acolo: „De altfel, nici prezența
dumneavoastră n-ar fi fost de prea mare folos. Au fost
mulți cei care au votat pentru. Mai mulți ca niciodată.
Ca să zicem așa, o largă majoritate.” N-a schițat nici un
gest instantaneu când a rostit vorbele astea, nici privirea nu i-a alunecat, pe sub sprâncene, nicăieri.
Tata, în schimb, a făcut și una, și alta și de-abia
mișcările lui nestăpânite, m-au lămurit și pe mine.
Dintr-odată, numeroasa asistență de care ne bucuram
în acea zi a dezvăluit alte subînțelesuri. Cei care ne
prețuiau, condescendent, de la distanță, ca și cei ce ne
disprețuiau pentru deprinderile noastre din alte vremuri,
de tristă amintire, erau tocmai cei care nu veneau, de
regulă, pe la ședințe. Cei care găseau întotdeauna
scuze și pretexte ca să probeze cât erau de solicitați,
în altă parte. Pe când acum, își găsiseră vreme să se
caute unii pe alții, să și garanteze că vor participa, sub
cuvânt de onoare, ca să-și asigure „larga majoritate”.
Mai mult decât atât, în acea zi de duminică prezența lor
în balcoane nu mai semăna cu o participare benevolă
de simpatizanți, ci devenea o formă de supraveghere,
mo-ni-to-ri-za-re, ca să poată confirma cineva, la nevoie, că s-a respectat voința majorității. La prima vedere
nu era decât o reproducere hazlie, la scară redusă, a
unor așa-zise negocieri petrecute frecvent în parlament,
spre deliciul spectatorilor de la televizor. În același timp,
însă, disputa în jurul unui oarecare spațiu verde căpăta
dintr-odată proporțiile unei bătălii hotărâtoare pentru un
inviolabil spațiu vital. Obligatoriu, democrația era datoare să-și pronunțe răspicat cuvântul. (Astea mi le-a
lămurit, mai târziu, tata, dar erau evidente pentru oricine, de pe atunci).
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„Dumneavoastră aveți mașină?” De-a dreptul inutilă,
întrebarea s-a făcut auzită, tot atunci, mai ales că administratorul își pregătise deja și răspunsul: „Dacă ați
avea, ați judeca puțin altfel. Au și ei dreptate, proprietarii
de mașini.” „Bineînțeles. Cum o să am eu dreptate,
dacă n-am mașină. Dumneavoastră, în schimb, aveți.
„Am, a ripostat, în sfârșit înțepat, și administratorul.
Uitați-o acolo, Dacia aia gri.” Pe locul unde arăta el, la
marginea străzii, lângă bordură, se înghesuiau vreo
șapte – opt Dacii gri. Una din ele trebuie să fi fost a lui.
N-a simțit însă nevoia să și precizeze care anume.
Când a făcut-o, totuși, precizarea s-a rotunjit cu totul altfel: „Asta nu m-a împiedicat, în adunare, să votez împotriva hotărârii. Nici nu m-a ajutat însă cu ceva. Ba
chiar mi-a retezat orice șansă de a mă număra printre
favoriți. Pentru că m-am opus.” Atunci m-am uitat încă
o dată la figura lui, contrariat de ceea ce îmi dezvăluia,
cu o doză de resemnarea, vocea. Același chip, obraji
rotunzi, de om cumsecade, ochii blajini și lipsiți de
ascunzișuri, dar acum îl vedeam puțin altfel. Într-un fel
care mă punea oarecum în încurcătură.
Între timp, în jurul nostru se adunaseră și ceilalți, cei
care coborâseră odată cu noi. Se strânseseră ciorchine
și prietenii mei, cu toții. Cum nu mai aveau, nici unii, nici
alții, ce lucra, se gândiseră să nu piardă o ocazie ca
asta. Numai cei risipiți prin balcoane nu păreau să mai
aibă vreo curiozitate și se risipeau pe nesimțite de la
posturile de observație. Nici nu fuseseră martori, nicăieri. „Bun”, a mai zis tata, ceva mai târziu. Parcă singura
lui dorință era să cadă mereu la învoială, cu oricine,
pentru orice. „Și câte locuri de parcare credeți că veți
câștiga?” „Două”. „Trei”, am sărit eu, pe neașteptate,
pentru prima dată mă amestecam în discuția unor oameni mari. „Tu să taci”, m-a apostrofat tata, de bună
seamă n-avea de unde să știe ce urmăream eu. „Are
dreptate copilul, m-a privit încurajat administratorul, ar
putea fi chiar trei.” Atunci, pentru că tata îmi zisese să
tac, eu n-am mai vorbit. Am arătat însă cu mâna, către
cele vreo zece mașini nealiniate de-a lungul trotuarului
și chiar pe trotuar unele. Mi-a văzut gestul și tata și a
zâmbit. În sfârșit, înțelesese și el: „Exact. Are dreptate
băiatul. Mai rămân încă destule fără nicio protecție. Se
cheamă că-i rezolvată problema?” „Credeți că nu s-a
spus asta și-n adunare?” l-a informat și celălalt, o simplă
pornire de bunăvoință, cel mult o invitație la conciliere,
deși nu se dezlănțuise nicio ceartă. „Or să fie și ei mai
mulți în viitorul foarte apropiat”, a precizat și tata cu
aceeași clemență, cu prietenie chiar. „Să desființăm
atunci și spațiile verzi din jurul blocurilor. Să turnăm asfalt și peste ele. Să facem niște locuri de parcare și în
holurile de la intrare. Să construim niște benzi în spirală
și să parcăm și pe acoperișuri. Ce ziceți?” „Veniți cu
niște propuneri în următoarea adunare generală”, l-a
aprobat întru totul administratorul. Era nu numai seriozitate în acordul lui, era chiar o anumită gravitate, ceea
ce putea să însemne că socotea discuția încheiată. Nu
tot așa o considera și tata. „Să știți, a zis el, mâine, disde-dimineață, mă duc întâi și întâi la A.D.P. N-am făcut
în viața mea o reclamație, dar de data asta mă duc.”
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Administratorul n-a mai scos însă niciun cuvânt. A ridicat într-un târziu din umeri, ca și cum ar fi fost întru totul
de acord și cu asta, după care și-a făcut loc să se retragă dintre noi. În acea zi nu s-a mai consumat nicio
țuică fiartă la sfârșitul acțiunii.
Nu știam ce-i ăla adepe, dar nici nu era nevoie să-mi
mai țină tata o lecție și despre asta. Trebuie să fie vreun
oficiu din alea care se ocupă de parcuri și parcări și nu
se îngrijește de nici unele. Ca dovadă, a doua zi, spre
seară, când a revenit de acolo de unde zicea că se va
duce, tata nu mi s-a părut că avea aerul unui om care
făcuse vreo reclamație sau vreo sesizare, ceva. Din
înfățișarea lui nu se desprindea de fapt nici un aer,
adică nici cel așteptat de mine și nici altul. Așa că, văzând cum trece vreme și el nu se deschide gura, l-am
întrebat eu: „Ai fost?” Atât. „Am fost” a recunoscut el.
Atât. Pe urmă, după ce s-au mai scurs minute de tăcere
din ambele părți, n-a mai așteptat să-l întreb tot eu ce-a
făcut. Mi-a acordat o neașteptată favoare și a mai adăugat: „Am plătit o amendă.! !Ai plătit o amendă? Am exclamat eu silabisit, cu o uimire neîncrezătoare. Numai
la una ca asta nu mă așteptam. „Și pentru ce?” „Ne trebuia o aprobare de la ei ca să putem împrejmui locul
ăla. Noi n-o avem.” „Dar nu l-am împrejmuit noi deloc”,
am izbucnit eu, fără să-mi dau seama când ambalasem
de la uimire la revoltă. „El era demult împrejmuit. Nu-ți
amintești? Avea o bordură de jur împrejur. Noi l-am
ocrotit. L-am a-dă-pos-tit, nu l-am…” „Sigur că da”, a
încuviințat cu cea mai mare grabă tata, dar avea o
însuflețire cam ștearsă în glas. „Dacă mergeam împreună cu tine poate nu mai plăteam amenda.” Și mi-a
zâmbit împăciuitor, însă tot așa, mai mult absent. Zâmbetul ăla părea mai curând extenuat. Avusese prea
multă treabă la firmă și nu-i mai ardea să stea la taclale
cu mine. Cel puțin asta a fost impresia mea, cea dintâi,
căci cu toată revolta mea el tot a găsit o clipă de răgaz
în care mi-a mai dat o veste: „Mi s-a spus că trecuse și
administratorul nostru pe acolo, în aceeași problemă.
Voia să obțină o aprobare măcar acum, pentru gărduțul
ăla. Dacă o obținea, am fi discutat altfel cu vecinii ăia…”
„Pe când așa, discută ei cu noi altfel”, am înțeles eu;
nici nu era prea greu de înțeles.
În momentul ăla cred eu că am luat hotărârea. O luasem ceva mai devreme, pesemne, dar în momentul
acela mi-am formulat-o cuvânt cu cuvânt. Atunci când
am văzut că unul avea zâmbetul obosit și stins, iar altul
nu era în stare să obțină o aprobare. Era cazul să-mi
caut alte ajutoare, demne de ceva mai multă încredere.
Am trecut așadar urgent pe la ceilalți. I-am convins să
lase pe altă dată lecțiile pentru mâine. Asta n-a fost prea
greu, mai greu a fost să procurăm instrumente, unelte,
fără să ne întrebe nimeni ce facem cu ele și mai cu
seamă seara. De venit au venit însă toți – și Gioni, și
Bogdan, și Adrian, și Moțu – ba chiar au adus tot ce ne
trebuia. Așa că nici n-a durat o mulțime de vreme.
Ne-am strecurat înapoi în case, cât am putut de furiș,
ca să nu ne vadă cumva părinții murdari de sus până
jos. Eu unul am reușit. Până să mă întrebe ai mei de
unde veneam la ora aia, mă zăvorâsem deja la baie.
Mi-am mai scuturat hainele, cât am putut, pe ferestruica
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băii și m-am vârât în cadă. Îl auzeam și pe Gioni, care
locuiește sub noi, cum chiuie de încântare sub jetul de
apă caldă. Pesemne că-i făcea o deosebită plăcere
baia la ora aia sau voia să-mi dea de veste mie că și la
el era torul în ordine.

A doua zi dimineața m-a trezit tata, pentru că altfel
aș fi ajuns la școală pe la prânz. Mi-a pus mâna pe
umăr și m-a zgâlțâit, ușor de tot, însă eu tot am gemut
de durere. „Ce-i cu tine? Ești bolnav?” Și tata și-a mutat
palma de pe umăr pe fruntea mea. Bănuiesc că n-a
găsit motive de îngrijorare, fiindcă mi-a dat imediat altă
palmă la fund, în vreme ce mă întreba, cu o voce curioasă și doar atât: „Ascultă. Peste noapte ne-a săpat
cineva grădina. N-ai cumva idee cine-a fost?” „N-am
nici cea mai mică idee”, am sărit eu, și cu glasul, și cu
trupul, în același timp. În definitiv, eram dornic să văd și
eu, cât mai repede, cum arată isprava noastră la lumina
zilei. Și, firește, nu arăta rău deloc. În balcon, alături de
mine, tata mă tot îmboldea cu niște cuvinte și cu un neastâmpăr pe care nu i-l mai văzusem de ceva vreme.
Curând am priceput că-mi vorbea despre semințe, despre răsaduri și ce ar mai fi fost de făcut, neapărat în
aceeași zi – era lesne de înțeles și de ce. „O să cumpăr
și furtunul, ai să vezi, de data asta nu mai amân.” Înfrigurat, a intrat înapoi în casă, voia să caute chiar în clipele alea ceva. A scotocit îndelung într-un dulap și a
scos, în cele din urmă, un obiect. O umbrelă veche, jerpelită, cu arcurile ruginite. Alta era limpede că n-avea.
A încercat-o de câteva ori, deschizând-o și închizândo. Mai funcționa. „Pentru orice eventualitate, mi-a explicat el, gospodărește. Dacă plouă cumva după masă.”
Și a plecat apoi în grabă, ca să nu întârzie la lucru, altfel
nu văd ce motiv ar fi avut să se grăbească. Mi-a dat,
oricum, întâlnire pentru mai târziu. N-a mai fost însă nici
o după masă. Mai bine zis, a fost ea, dar mai bine să
nu fi fost deloc. Măcar ea să fi lipsit din orele zilei, dacă
primăvara era mai greu de scos din calendare.
Pe tata probabil îl anunțase cineva sau o fi avut el o
presimțire, nu știu, nici n-am mai pomenit vreodată despre momentul acela. Pe mine nu m-a anunțat însă nimeni. Și când m-am întors de la școală, la ora cuvenită,
bineînțeles, tata era deja de mult acasă. Se și dusese
jos, la locul nostru, și uda de zor, probabil de când ajunsese. Nu uda pământul, însă, nu ceea ce săpasem ieri
noi, ci pur și simplu niște ciment. O suprafață cenușie,
mohorâtă, se tolănise comod peste săpăturile noastre
și peste locul pe care îl botezasem până atunci grădină.
Nimic nu mai rămăsese din gardul de fier forjat și din
brăduții puși de noi. Ba nu, se afla totul mai încolo, după
centrala termică, dosit ca niște obiecte furate dar altfel
stivuite toate cu grijă, gospodărește: și bucățile de gard,
una peste alta, și brăduții, deasupra lor, smulși cu rădăcină cu tot. Era iar un maidan plin de gunoaie, care nu
aștepta decât apariția altora. Singură rădăcina nucului
părea să fi scăpat de la masacru.
M-am uitat, în momentul acela, mai pe-ndelete la
tata. În mâna dreaptă ținea furtunul și cu el uda îndârjit,
îndărătnic, un singur punct, aproximativ în centrul
suprafeței de beton. Cu mâna stângă ținea deasupra
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capului, sus de tot, umbrela lui ponosită, veche de când
lumea, dar în stare de funcționare. Mi s-a părut foarte
comică scena. Nu din cauza umbrelei, ci din alt motiv.
„Ai cumpărat, în sfârșit, un furtun?” l-am întrebat. „Nu,
mi-a răspuns el, mi l-a dat administratorul. Împrumut.”
„Și cu obiectul ăla ce ai de gând?” Era destul de străveziu la ce anume mă refeream acum. „S-ar putea să
plouă”, m-a lămurit îndatoritor tata. M-am uitat îndelung,
la cerul înalt și senin de deasupra noastră. Pe drept cuvânt, o primăvară timpurie și generoasă, care mai bine
n-ar fi venit deloc. „Astăzi?” m-am mirat eu. „Dacă nu
astăzi, mâine.” Atunci, de-abia atunci, am înțeles, în
sfârșit. Adică de ce uda tata numai cercul din centrul împrejmuirii și cine mai știa ce alte lucruri. I-am luat furtunul din mână și l-am rugat: „Rămân eu mai departe. Vii
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să mă schimbi mai târziu.” Pe urmă, după ce se îndepărtase deja, cu umbrela mereu deschisă deasupra capului, l-a, strigat: „Tata. Ai uitat umbrela.” „Da, m-a
aprobat el. Ai dreptate.” Și-a dat s-o închidă. „Nu, l-am
corectat eu. Dă-mi-o mie.” Și chiar eram, în acele ceasuri, cât se poate de motivat. Iar umbrela chiar avea să
mă apere, protectoare, nu numai de ploaie și de soare,
ci și de spionajele scandalizate de prin balcoane. Pus
așa de toate vremurile la adăpost, urma să tot ud, la
nesfârșit, împrejmuirea cenușie, printr-o găurică, o scobitură căscată cine știe cum exact în mijlocul ei – până
când acea să străbată din nou, prin asfalt. Așa cum răzbise, de două ori, până atunci, trebuia să răzbească și
a treia oară.

Nicolae Havriliuc

ORICE POVESTE MIZEAZĂ
PE CONTINUITATE
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Imediat după plecarea necunoscutului, Keep,
rămas, ca de obicei, singur, se gândea ce-ar trebui să
facă în cazul arătării la faţă a persoanelor din interiorul
cetăţii, despre care n-avea nicio informaţie privind identitatea. Puteau să apară oricând şi de oriunde şi să-l găsească nepregătit. Atunci el îşi puse întrebarea: „Cum
se cade să procedez ca să desfăşor dialogul fără nicio
jenă şi fără nicio bănuială că între noi ar fi intervenit cineva şi ne îndeamnă să ne exprimăm în dezacord cu
firea şi convingerile noastre?”
Spre a dobândi o uşurare sufletească în felul unei
seninătăţi copilăreşti, Keep îşi impuse un antrenament
util pentru stimularea imaginaţiei. Se hotărî să înceapă
cu obişnuitele exerciţii fizice de tipul: alergatul pe călcâie, mersul cu genunchii îndoiţi şi cu mâinile pe după
cap, mersul în mâini sau rostogolitul peste cap înainte
cu şi fără ajutorul mâinilor. Aceste exerciţii, supunându-l
unor eforturi speciale, i-ar da impresia că se află într-un
mediu unde totul e posibil, chiar şi convingerea că o
plimbare în interiorul camerei devine aidoma unei călătorii prin lume. „Plăcerea pe care o simţi când călătoreşti
în propria-ţi cameră este ferită de invidia oamenilor”,
rosti Keep cu voce tare când îşi aminti că-l citise pe XaSAECULUM 3-4/2018

vier de Maistre cu mult interes. Pentru a evita anticipările din fantezie sau inadvertenţele din memorie, Keep
se uită pe fereastră şi văzu potrivirea culorilor într-un
anumit fel, ceea ce însemna că realitatea se menţine
imparţială, adică nu-şi permite schimbarea înfăţişării
după voie. Prin mulţimea arborilor aplecaţi de rod
se-nălţa acelaşi copac în uscăciunea sa precum gheara
unui vultur căzut pe spate. Dar şi smocuri de iarbă rămase neatinse de coasa grădinarului se vedeau. Prima
grijă a lui Keep, la deschiderea ferestrei, era să-i vadă
pe cei doi gardieni roboţi în procesul funcţionării şi,
eventual, să-i surprindă ce-şi mai spun.
– Îl ştii pe Keep? se adresă nepăsător primul gardian.
– Nu-l ştiu! Zi! răspunse la fel de nepăsător al doilea.
– Dacă îmi dai un leu de o pâine, îţi spun! rosti sacadat primul gardian, accentuând în mare grabă ultimele silabe şi pregătindu-se să reia enunţul.
– Mai încet, să nu audă! Dar mai întâi să ne vedem
de-ale noastre, conchise al doilea gardian într-un clănţănit forţat. Clicul încrucişării săbiilor se putea declanşa
în toată claritatea, însă nu acest fel de zgomot sec, uşor
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vibrator, îl interesa pe Keep când îşi auzi numele pronunţat de gardieni. Instantaneu el privi cu atenţie cele
două corpuri de fier programate să se-ndepărteze, să
se apropie, să lovească săbiile, şi, apoi, s-o ia de la
capăt. I se părea că vede totul în aceeaşi ordine a desfăşurării, despre care avea înţelesurile sale. Numai un
aspect îl percepea ca fiind bizar, cel privitor la posibilitatea de a se strecura gardienilor şi câteva dintre cuvinte. Căci ei le primeau şi le rosteau cu o naturaleţe de
neîntâlnit la adevăraţii vorbitori.
Văzând cum stau lucrurile, Keep aştepta clipa bucuriei. Avea motivele sale să-şi dorească bucuria şi o
dorea cu toată fiinţa în acel moment al zilei, nu pentru
că ziua se pregătea să intre în amiază, ci pentru că
auzea vocile gardienilor roboţi cum nu i-a fost dat să le
audă de o bună bucată de vreme.
– Câteva dintre abstracţiuni ce purtau la gât plăcuţa
cu înscrisul „mister” vorbeau între ele.
– Nu, zău! Şi ce spuneau?
– Chiar dacă suntem abstracţiuni, noi ne purtăm cuviincios şi nu-i nevoie de lămuriri în plus ca să trecem
în concret.
– Nu, zău! Aşa spuneau?
– Da! Şi pentru orice eventualitate, se cuvine o precizare. Adevărul şi certitudinea, ştiute printre cele mai
discutabile abstracţiuni, dar având un nume, rămâneau
pe loc. Acestea, cu toate că se vedeau existând de ceva
timp, insistau să li se ofere lămuririle necesare.
– Ia te uită! Ce îndrăzneală! Şi, mă rog, cum de reuşeau?
Clipa încrucişării săbiilor, ca urmare a unei intensităţi
de lovire, produse zgomot în decor, iar Keep nu mai
auzea nimic, deşi cei doi gardieni îşi continuau mişcările. „Mai mult ca sigur, din prea mare grabă, s-au fâstâcit, pierzându-se în vorbe. Probabil că-şi spun şi
altceva, dar nu am auz ca să-i percep”, îşi zise Keep.

***

În acest răstimp, un Om, străbătând tunelul, era îndemnat să spună: „Iată peisajul izgonit din imaginar!”
Era un semn că raţiunea funcţionează şi-l ajută într-un
fel ca să reziste şi să continue înaintarea. Şi cu toate
acestea, anumite imagini îl urmăreau şi-l chinuiau pentru că nu putea izgoni din memorie acele lucruri care
i-au făcut trecutul. Omul îşi aminti cum odată mutilase
un obiect casnic mărunt, dar de mare folos în
gospodărie. Imaginea obiectului mutilat îi revenea cu o
surprinzătoare precizie şi-l predispunea să vadă
obiectele din jur, cum ar fi cele aruncate în dezordine
prin tunelul străbătut, la fel de mutilate. Un gând de care
nu putea scăpa, deşi încerca să-l izgonească, înlocuindu-l cu diverse amintiri, era că în ţinutul de unde
venea bântuia un flagel: facerea banilor din orice, fie şi
din comentariul cărţii de bucătărie în ziarul local. Şi mai
mult ca un flagel de care nu se putea scăpa fără urmări,
doar având puţin noroc, era şocul ce-l trăise în dupăamiaza unei zile de august, cu peste 35 de grade la
umbră, când, la telefon, un amic i-a cerut o sumă
imensă ca să comenteze în presă o carte de-a sa.
Acesta îl numise „confrate”, mai mult ca să-l sensibi172

lizeze, ştiind că stă ore în şir la masa de scris. Dar Omul
nu putea fi „confrate” cu un mercantil ce face din
literatură un prilej de negoţ. Convorbirea l-a mişcat
într-un anumit fel, lăsându-l cu un gust amar şi în total
dispreţ. Deşi îşi preţuia amicul drept un intelectual de
vocaţie, descoperise în el, ce-i drept cam târziu, un autentic interlop. Spre ce făgaş se-ndreaptă literatura sau
în ce fel o drămuiesc unii ca s-o compromită iremediabil, i-au fost dovedite îndeajuns de convorbirea din acea
zi. Bineînţeles că Omul a respins propunerea amicului
şi a decis, din respect pentru onorabila-i vârstă, să nu
se abată de la expresia „S-o lăsăm baltă!” şi, urându-i
spor în activitate, i-a închis telefonul. Primul gest pe
care l-a făcut, apoi, a fost să-şi stropească fruntea cu
apă rece. Şocul s-a dovedit puternic şi el risca să
rămână cu amintirea unei fundături unde întâlnind un
individ oarecare, din gentileţe, îi răspunse la câteva
întrebări, pentru ca în cele din urmă să fie ofensat.
„Bună ziua ai dat, belea ţi-ai găsit!”, glăsuiesc vorbele
bătrânilor.
Cu toate că-n sinea sa era marcat de atâtea
contradicţii, Omul simţi că-l încearcă o spaimă când
văzu că nu mai înaintează în adâncimea întunericului.
Ceva îi împiedica libera trecere şi-l reţinea pe loc,
barându-i mişcarea, fie înainte, fie înapoi. „Probabil că
până aici mi-a fost”, îşi zise Omul, surâzând şi gândi că
nu-i păsa nimănui de surâsul său. „Ba mie să-mi pese,
că, uite, am reuşit ce nici nu speram! Să rămân blocat
în tunel.” Rotind mâinile în jur, Omul se lovi de pereţii
strâmtoraţi ai tunelului ce-i produseră vătămări uşoare.
Şi, în loc să se vaite de durere, el începu să râdă în hohote minute în şir. Cascada de râs, luând în stăpânire
tunelul, speriase o vietate cu aripi. Ţâşnind din
ascunzătoarea sa, zburătoarea se-ndepărtă şi lăsă în
urmă strigăte stridente. Fâlfâitul aripilor, agitând aerul
din tunel, îi răcorise Omului fruntea cuprinsă de
transpiraţie, ca şi întreg trupul, iar când strigătele
încetară, se puteau auzi sunetele ascuţite iscate din
lovirea unor obiecte. Atunci el înţelese că se afla în
apropierea ieşirii din tunel. Prudent din fire, Omul îşi
propuse să fie atent la tot ce-i în jur, deoarece îl aştepta
pragul decisiv.
Sunetele ascuţite se repetau la intervale regulate,
după cum îi spusese Keep, şi-i impulsionau elanurile,
fiind singurele suporturi ce-i alimentau încrederea în
forţele sale. Problema cea mare o avea cu vizualul.
Arătările în alb şi negru ce apropiau şi îndepărtau, în întunecimea tunelului, imaginea, făcând-o fără
consistenţă, nelinişteau Omul. În acel împâclit din tunel,
el îşi dirija simţurile ca să-şi facă eficientă vederea.
Reuşind prin salturi succesive, ca urmare a unui efort
interior ţinut sub control, Omul se desprinse din „clisosul” imobilităţii şi, în înaintările următoare, se văzu cotropit de „sunete” diferite care treptat se repliau într-o voce:
„Retrage-te din risipiri şi staţionează „locuirea” în tine.
Vei realiza concentrarea. După un timp de zăbovire, vei
descoperi avantajul comunicării prin cuvânt. La baza
unuia dintre cuvinte se află o etuvă. O vei găsi
programată pentru injectarea cu oxigen a discursului.
Când nu funcţionează, etuva este coridor de trecere
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fără nicio dificultate. Nu-ţi spun cuvântul, încearcă să-l
descoperi singur şi mută-l în limbajul coridorului de trecere. Strecoară-te pe acolo şi ieşi! Să nu te
dezamăgească la început ceea ce vei găsi dincolo. Cu
răbdare şi calm, te vei obişnui. Te aşteaptă o lucrare pe
cinste. Şi nu uita! Eşti primul care demarează lucrarea.
Lucrarea în necunoscut! N-ai repere, n-ai modele, dar
te ai pe tine. Ţine-te sub control şi vei izbândi! Primele
date despre sosirea ta, noi le primim imediat. Nu te lăsa
furat de peisaj, treci la treabă! O îndelungă indecizie
de-a ta ne-ar bloca aparatele. Principiul nostru de
funcţionare se află în mişcare. Caută să nu stai prea
mult la îndoială!”. Omului nu i-a trebuit prea mult timp
ca să înţeleagă tot ce i se spuse. Era convins că este
ajutat şi îndemnat să se apropie de gura ieşirii din tunel,
chiar dacă viaţa i s-ar afla în pericol.

***
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„Ceea ce urmează face parte din programul de
auzite ce se difuzează la radio. Fii atent să nu-ţi scape
niciun amănunt!” Adresarea din urmă puse Omul pe
gânduri căci putea să fie o încercare sonoră de a-l
deruta. Iubirea de viaţă, stăruind cu putere, îl făcu să
ocolească orice îndoială. Păstrând în memorie textele
ce i-au fost adresate, prin delimitare cu înţelesurile
dobândite, el, după numai câteva clipe de concentrare,
dar fără să rostească vreun cuvânt, deşi adunase în
sinea sa destule cuvinte pentru conversaţiile ce urmau
să vină, se grăbi să ajungă, accelerând mişcarea, în
apropierea gardienilor programaţi să-şi încrucişeze
săbiile. Dar cum ochiul ager era atent la clipa când
săbiile vor încremeni, Omul se puse la pândă. Şederea
sa într-un loc, după spusa vocii, deveni aidoma unei
concentrări. Probabil că timpul de zăbovire trecuse sau
concentrarea prea apăsată declanşă un zgomot ciudat
care, pe dată, opri mişcarea gardienilor-roboţi şi săbiile
înţepeniră inofensiv. Considerând că minutul miraculos
veni, Omul trecu printre gardieni, dar simţi în spate o
uşoară atingere. La gândul că săbiile ucigaşe l-ar
urmări, el se-ntoarse înspăimântat şi-i văzu pe cei doi
gardieni căzuţi la pământ, iar sabia unuia îndreptată în
direcţia sa.
Simţindu-se teafăr şi-n lumină, Omul clipi de mai
multe ori din gene, spre a se obişnui cu noua imagine,
apoi scoase un strigăt de bucurie şi rosti spontan:
– Sunt Cetăţeanul!...Cetăţean mă numesc!
Curând se potoli şi-şi spuse în gând: „Acesta îmi va
fi numele!”. Îndemnat să mişte privirea în jur, el îşi duse
mâna la ochi, fiind orbit de mulţimea ferestrelor ce reflectau razele soarelui. Starea singurătăţii într-un loc
neştiut îl făcu să strige din răsputeri ca să atragă atenţia
celor ce l-ar auzi:
– Sunt Cetăţeanul! Sunt Cetăţeanul!
Spre surprinderea sa, nimeni nu-i veni în întâmpinare ca să-l întrebe cine este şi de unde vine sau să-şi
arate nedumerirea în legătură cu prezenţa sa inopinată.
Rotindu-se de câteva ori în jurul său, el, îndârjit, îşi puse
întrebarea:
– Dar de ce este pustie această cetate?
O voce se făcu auzită în toată claritatea când o
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fereastră se deschise şi apăru Keep.
– Mă bucur pentru tine că ai reuşit să treci victorios
şi ai rămas în viaţă. Eşti mai sigur de tine acum, faţă de
cel ce te arătai la început. Ai şi-un nume şi-l meriţi din
plin. Dar va trebui să dovedeşti prin fapte că ţi-a fost insuflat să-l rosteşti şi să-ţi rămână definitiv. Mă supun
acestui botez neobişnuit şi-ţi voi spune pe nume.
Cetăţene, pentru noi cei rămaşi aici eşti unul de-al nostru şi chiar ceva mai mult.
Mişcând din cap printr-un uşor tremurat într-o parte
şi-n alta, căci vorbele lui Keep îl şocară, nu se aştepta
la ele, Cetăţeanul, din nevoia lămuririi, uită să mai întrebe: „Dar de ce este pustie această cetate?”. În
schimb, prefăcându-se că nu ştie, Cetăţeanul întrebă
altceva:
– În ce an ne aflăm?
Keep la început surâse, dar apoi se-ncruntă.
– E normal să-ntrebi. Pasămite vrei să mă îndemni
la un efort. Eşti primul care a ajuns până aici şi, dacă
te-a inspirat un gând ca să întrebi, eu mă voi strădui
să-ţi răspund. Nu sunt obişnuit cu răspunsuri pentru că
n-am avut cui să le dau. Şi pentru că m-ai adus până
aici, am să-ţi răspund. Aşa că ia loc pe unde îţi convine,
căci va fi ceva de vorbă. Sper să nu mai pui şi alte
întrebări ca s-o lungim.
Cetăţeanul se retrase cu un pas înapoi şi respiră
adânc, mascând oboseala ce puse stăpânire pe el.
Conformându-se celor spuse, el se aşeză pe o piatră
din apropiere, una cu suprafaţa plată, şi aştepta să
audă răspunsul lui Keep. Dar Keep dispăru din
fereastră, fără s-o închidă cum făcea deobicei. Era un
semn că va reveni, iar Cetăţeanul se văzu obligat să-şi
menajeze răbdarea ca să audă care-i este rostul şi,
eventual, la ce să se mai aştepte. Într-adevăr, la puţin
timp, Keep reapăru în fereastră şi-i aruncă la început o
ramură de măslin înflorit, apoi o floare de Viorea de
baltă.
– Să le ai tot timpul cu tine pe unde vei fi.
Odihneşte-ţi trupul cu ele. Poţi chiar să le atingi cu
buzele. După cum arăţi, nu ţi-ar strica să te laşi atins de
ele chiar acum.
Fără să mai aştepte şi alte sfaturi, Cetăţeanul îşi
atinse cu ramura de măslin fruntea, căci de acolo îi
venea răvăşeala sa şi sărută de mai multe ori Vioreaua
de baltă. Văzându-l cum îşi revine în fire, Keep îi
surâse.
– Şi acum, vrei răspunsul la întrebarea: „În ce an ne
aflăm?”. Pentru asta se cade să ne conversăm, se arătă
dispus Keep să înceapă... Germenii anului în care ne
aflăm trebuie căutaţi în relaţiile dintre locuitorii ţinutului
din anul precedent cunoscut că era preponderent în
apariţia unor abateri de la obişnuit.
– Vrei să ştii? Nu prea te-nţeleg! se codi Cetăţeanul.
– Nu oricine înţelege, e şi firesc. Supără mulţimea
de abateri, preciză Keep.
– Cum ar fi? se arătă curios Cetăţeanul.
– Ambiţia unora de a-i doborî pe alţii, spre a deveni
stăpâni deplini. Ai înţeles?
– Vrei să spui că respectivii îşi propun să nu fie
niciodată aruncaţi de pe soclu!
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Cum cele două replici păreau să fie ferme în
conţinutul lor, Keep se arătă disponibil să continue de
la înălţimea în care se ştia.
– Şi totuşi, formularea mea nu este completă dacă
ar trebui să adaug că anul în care ne aflăm este rezultatul convieţuirii cetăţeneşti de aproape douăzeci de ani
ai secolului în care trăim. Despre anul în care ne aflăm,
cum va fi, nu poate spune cu adevărat nimeni dintre
locuitori...
– Scuză-mă că-ţi iau vorba din gură! Nici încercând
o explicaţie raţională pe bază de argumente! Este că-i
aşa?, vorbi precipitat Cetăţeanul.
– Este tocmai ce doream să spun! Vezi că nu mă
laşi!, ridică tonul Keep.
– Ba te las, dar mi-am cerut scuze!, se fâstâci, în
felul său, Cetăţeanul, văzând nervozitatea lui Keep.
Însă unele dintre lucruri le mai înţeleg.
– Le înţelegi în sinea ta. Deşi mie îmi transmiţi că nu
prea le înţelegi. Şi bine faci!, spuse, oarecum, prefăcut
Keep.
– Ştii de ce o fac? Demonstrez că am conştiinţă, se
adresă Cetăţeanul pe un ton firesc.
– Numai pentru atâta lucru să întrerupi o mărturisire?
Nu se cade! Las-o în curgerea ei şi vezi unde vreau să
ajung!, ridică Keep din nou tonul.
– Dar poate că intenţionez să spun şi eu ceva, însă
tu nu-mi îngădui, se adresă Cetăţeanul pe acelaşi ton
firesc.
– Ştii de ce o fac? Mă gândesc să nu spui vreo
gogomănie, iar înţelesul să se risipească în van,
continuă Keep cu iritările sale.
– Măi, să fie! Prea te dai mare şi atotcunoscător!, se
repezi Cetăţeanul, dar se opri.
– Nu mă dau mare, pentru că sunt. Şi sunt pentru
că eu formulez întrebarea şi tu taci, vorbi Keep cu autoritate.
– Da, tac! Aştept să văd unde baţi. Da’ hai! Să mai
încercăm!, vorbi mieros Cetăţeanul.
– De acord! Fii atent! Poţi să-mi răspunzi de ce nimeni din ţinut nu este în stare să spună despre anul în
care ne aflăm cum va fi?, vorbi Keep mândru de el.
– Sunt optimist din fire şi evit prăpăstiile, îşi arătă
Cetăţeanul modestia.
– Oricât de optimist ai fi, realitatea nu se ocoleşte.
Am să-ţi răspund eu, glăsui Keep sigur de el. Deoarece
toţi locuitorii din ţinut au fost afectaţi de revolta apelor
care, ieşite din matcă, s-au revărsat asupra uscatului şi
asupra locuinţelor, distrugându-le sau dislocându-le.
– Ştiam despre cele întâmplate, dar am evitat să mă
pronunţ. Să nu irit forţele naturii şi aşa iritate. În schimb,
am fost atent la minunea ce s-a produs, surâse
Cetăţeanul.
– Delirezi! Ce minune putea aduce un cataclism?,
vorbi crispat Keep.
– Uite că a adus! N-o ştii. Am să-ţi spun eu,
se-ncordă Cetăţeanul. Minunea care s-a produs, fără
ca să-i dea cuiva prin cap aşa ceva, a fost când unii dintre locuitorii ţinutului îşi plimbau câinii de companie pe
matca râului dispărut şi care, odinioară, atingea peste
douăzeci de metri. Era, de altfel, singurul perimetru de
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uscat din zonă ce garanta siguranţa locuitorului şi
aducea un anume inedit pentru ochiul predispus
contemplaţiei.
– Ceva îţi scapă, însă din prietenie am să te completez, râse mulţumit Keep. Uscatul, cel de odinioară,
era devastat şi mutilat de bălţi stătute cu miros de
mucezeală şi de materie descompusă. Aşa că nimeni
nu se gândea la reconstruire sau refacere. Se
mulţumea că poate supravieţui, oricum.
– Îmi dai voie să spun ceva? vorbi potolit Cetăţeanul.
– Îţi dau voie! De ce nu? îşi arătă Keep bunăvoinţa.
– Tu ai început conversaţia şi n-aş vrea să fiu acuzat
de vreo abatere, preciză Cetăţeanul.
– Poftim! continuă Keep din curiozitate.
– Aceste vorbe ale noastre sunt extrase din Cartea
cronicarului de război pe vreme de pace. Sunt extrase,
preciză Cetăţeanul, deoarece multe pagini nu pot fi
citite. Revolta apelor a avut grijă să le umezească, deformând semnele grafice pentru a nu se mai ştii nimic
sau a se înţelege deformat.
– Urmele de adevăr pot fi recuperate prin aproximări
sau făcându-se uz de comparaţii, spuse Keep spre a-şi
contrazice interlocutorul. Stai tu liniştit! Dar problema e
alta... Documentul, fiind de mare preţ, este păzit cu
străşnicie la Muzeul Teritorial de Istorie, iar accesul nu
este permis oricui.
– Oricum o dau, tu-mi găseşti răspuns la toate, îi
surâse Cetăţeanul şi vesel şi trist. Dar eu tot nu mă las!
Da, da! Oricare ar fi anul în care ne aflăm, eu zic! Poate
prevesti un început de război pe planetă.
– Poate, dacă-i dă mâna!, vorbi tărăgănat Keep.
Acum o sută de ani se prevestea un sfârşit de război
pe planetă. Vezi cum se face timpul cu această rostogolire a clipelor de la coadă la început şi invers?
– Văd! se-ntristă Cetăţeanul. Dar mai văd că aşa l-a
prevestit că acum nici da, nici nu spunem. Ne pregătim
de război, însă în seama cui lăsăm pacea?
– De parcă ar fi o ibovnică pacea asta!, se bucură
Keep. O luăm cu noi pe front şi o punem să ne facă
frecţie.
– Ehei, cu vorbele e uşor!, se agită Cetăţeanul. E
uşor să le spui, apoi să tragi din pipă şi să înghiţi câte
un zaibăr. Ce te faci dacă se trece la fapte?
– Chem lăutarii şi o dăm pe zaiafet, concluzionă
Keep. Lumea se mai înmoaie şi cedează. Toţi vrem ca
să trăim.
– Vrem ca să trăim! Dar cu ce preţ? Afacerea e
afacere! concluzionă şi Cetăţeanul.
Replica din urmă a Cetăţeanului îl puse pe Keep
într-o situaţie neplăcută şi, ca să evite un gol de comunicare, schimbă discuţia.
– Cred că vrei şi răspunsul la întrebarea: „De ce este
pustie această cetate?”. Stai liniştit şi ascultă... Ca oricare dintre cetăţi şi aceasta are istoria ei turnată în fel
şi fel de tomuri. Fiind printre cei mai statornici locuitori,
am să-ţi spun una dintre istorisiri care porneşte de la
fapte reale. Zic aşa, pentru că pe unele eu le-am trăit.
S-a produs la un moment dat o răzmeriţă în viaţa cetăţii,
pregătită chiar din interior. „Vrem pentru cetăţenii noştri,
de la mic la mare, libertăţile de altădată!”, se intona prin
PRO

proză

SAECULUM 3-4/2018

toate pieţele. „Totul să se schimbe, până şi mentalităţile
cetăţenilor”, se putea citi pe ziduri. „Dar un singur lucru
nu vom admite... Întoarcerea în cetate a doamnelor de
altădată. Ne vom strădui să facem din consoartele
noastre adevăratele doamne cerute de vremuri”, se
striga până târziu în noapte şi apoi din zori se-ncepea.
Unii au fost de acord, alţii s-au făcut că nu înţeleg, alţii,
pur şi simplu, au respins proiectul. Faptele au luat o
asemenea înfăţişare încât vieţuirea în cetate a devenit
o povară, iar fiecare s-a risipit pe unde a putut ca să-şi
facă viaţa mai uşoară. De aceea a rămas pustie
cetatea. E un fel de a spune pustie. Pentru că, totuşi, o
femeie a rămas... Crâşmăriţa a rămas! Prin glasul ei deosebit, femeia atrăgea comesenii în pivniţele cramei.
Dar şi Crâşmăriţa a dispărut odată cu plecarea lui mister Head. A dispărut şi a redevenit ea, femeia retrasă
într-o odaie unde cultivă flori, diferite flori, şi pregăteşte
vindecarea prin flori. Aşteaptă să-i vină Omul şi
împreună să înceapă regenerarea cetăţii. Dacă te crezi
potrivit pentru ea, eşti liber s-o cauţi. Primul pas, şi cred

Paula Romanescu
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că nu ţi-a fost uşor, l-ai făcut. Mai ai şi altele de întâmpinat. Fii tare şi nu renunţa!
Keep se opri ca să-şi mai ia aer în piept şi-l privi pe
Cetăţean ce părea că nu-şi desprinse ochii de pe el.
– Este tot ce aveam să-ţi spun! Mai mult nu se cuvine. Iar orice vorbă în plus îţi poate dăuna. Eşti pe un
teren cu multe necunoscute, nu numai pentru tine, ci şi
pentru oricine întreabă şi se-ncumetă să trăiască în
cetate. Drum bun, Cetăţene! Încearcă să te lămureşti
singur.
Ştiind obiceiul lui Keep de a spune ce are de spus şi
de a se retrage din fereastră, închizând-o cu zgomot,
Cetăţeanul hotărî să fie primul care provoacă momentul
despărţirii. Aşa că se ridică în grabă din locul său şi-şi
văzu de drum, lăsându-l pe Keep în fereastră, fără să-i
spună o vorbă la plecare, deşi în gândul său vorbele
acestuia păreau să-l recheme. Merse ce merse şi,
nerezistând, întoarse brusc privirea ca să-l mai vadă pe
Keep. Fereastra era închisă, iar Keep dispăru şi el, de
parcă îl înghiţise pământul.

MINIATURI

PRO

Masă colegială bine arozată cu zaibăr după un Simpozion de poezie la Brădiceni – Gorj prin anii 2000.
Poetul Ion 1: Dom’le, dacă din toată creaţia cuiva
poţi alege un singur poem care să stea în picioare (vorbitorul a încercat s-o facă şi el dar, cum se clătina îngrijorător, a trebuit să se aşeze!), acela e poet adevărat!
Eu am fro cinci! Sunt mare, ce mai!
Poetul Ion 2: Eu sunt şi mai mare. Sunt de fapt cel
mai mare poet român în viaţă. Am fro şapte unu ş’unu…
Poetul Ion 3: Poate vrei să spui „ani de-acasă”, că
de ceilalţi nu-i cine ştie ce mare scofală să vorbeşti, iar
de poeme… Uite, eu am un volum întreg de poezii una
şi-una. Pot afirma fără să mă laud (!) că eu sunt cel mai
mare! Şi, rotindu-şi privirea tulburată de luminile răsfrânte în paharul gol din faţa lui: Da’ noi nu bem nimic
în seara asta?...
În scurta pauză în care golul s-a făcut plin, spre bucuria însetaţilor de poezie, am prins a glăsui şi eu cu…
umilinţă, dar suficient de arogant, ridicându-mă în picioare – statuie vie a Poeziei:
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– Dragi confraţi, nu vă mai arătaţi muşchii poetici
dându-vă mari şi tari poeţi fiindcă, trebuie să recunoaşteţi evidenţa: cel mai mare poet român în viaţă sunt eu,
voi fiind deja beţi morţi.
S-au uitat unii la alţii şi n-au scos o vorbă.
Haiti, mi-am zis, dacă m-or fi crezut?!...
Dar de ce hohotul de râs general cât să pleznească
de bucurie şi vinul în butelcă!?...

*

Cât e de trist să bagi de seamă că mult prea adesea
un apel către lichele-i făcut de o canalie foarte bine ancorată în gaşca „onorabililor băieţi deştepţi” care vor să
treacă drept boieri ai minţii, când de fapt sunt nişte manelişti boieri ai burţii cea mereu sătulă de icre negre din
apele tulburi ale politichiei cu „doctori” à la Ciomu, experţi în plagiat şi în şuşanele prin care ar vrea să ne
convingă… ştiinţific, filosoficeşte, că singurul precept de
luat în seamă este „ubi bene hop şi eu!”.
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*

În piscina unui hotel de multe stele, din întâmplare
şi eu – lebădă de pripas.
E ora lunch-ului. Stolul lumii bune a zburătoarelor
dolofane a luat cu asalt restaurantul.
Pe oglinda apei albăstrii, unde line bat şoptitor în pereţii de ciment albastru ca viaţa. Îmi cânt pour faire passer le temps, „Avec le temps”…
Deodată intră pe uşa batantă trei rotofei frizaţi, tatuaţi, plini de importanţă (dacă nici ei nu şi-ar acorda-o,
cine?). Se debarasează de telefoanele mobile, le închid, îşi aruncă neglijent halatele pe şezlonguri şi, purtându-şi burţile ca pe nişte trofee de preţ, coboară gravi
treptele în apa primitoare, ignorându-mă suveran ca pe
o prezenţă neglijabilă, cum şi sunt. Se opresc lângă
treptele bazinului şi pun de o lungă conversaţie animată, din care se iţeau într-o aprigă învălmăşire nume
de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, regi de Ferentari, dive (în stive!), fufe, reporteri tv, jurnalişti, jurişti, poliţişti, stele de mucava, anonimi – toată fauna cea
bufonă din vremea noastră de o năucitor de originală
democraţie.
Cum, avec le temps cu tot, trebuia să ies din piscină
şi să merg la rosturile mele, le-am trecut celor înecaţi
în vorbe de taină pe aproape şi, salutându-i cu toată deferenţa de care sunt în stare vizavi de astfel de specimene, le-am cerut permisiunea de a le face o remarcă.
S-au uitat la mine cu ochi bovini şi au slobozit un
concesiv: Mă rog… Care-i problema?
– Domnilor, cum am fost atentă la ceas doar ca să
ştiu cât îmi mai pot îngădui să stau pe aici, fără voia
mea am remarcat că de aproape o jumătate de oră de
când aţi intrat… la apă, n-aţi făcut nicio mişcare. Aşteptaţi avocatul?…
M-au cântărit cu ochii la fel de mari ca gura lor rămasă-n cumpănire pe linia fragilă dintre cuvânt şi tăcere, n-au avut un răspuns (nici eu destul timp cât să-l
aştept), le-am zâmbit punându-mi tacticos prosopul în
jurul trupului şi m-am îndreptat agale spre ieşire. În
oglinda uşii, am mai văzut cum apa a tremurat uşor,
chicotind parcă, în semn de rămas bun. Ei – tot înlemniţi!
Cei trei crai cu parai s-or mai întreba poate şi acum
cine o fi fost „iscoada” aceea deghizată în femeie oarecare şi cât o fi „prins” oare din spusele lor…
Nu trebuie să fii Mata Hari ca să pricepi că tipii aceia
chiar anume îşi aleseră locul discret pentru a se pune
de acord asupra unor mărturii pe care poate ar fi fost
nevoiţi în curând să le facă la altarul Zeiţei cu Balanţa…
dereglată, vai, şi aceasta!
Aici – hotel de lux, piscină cu… peşti mari, susurul
apei în „căldarea” cu jacuzzi,
oră numai bună de ţinut sfat de taină.
Cum să ia ei seama la o rătăcită înotătoare banală,
care mai şi fredona în legea ei „Ô, mon amour, mon
doux, mon tendre, mon merveilleux amour, / De l’aube
claire jusqu’à la fin du jour / Je t’aime encore, tu sais, je
t’aime…”!

*

Poezia ne rămâne cuminte-nsoţitoare şi ne scoate
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uneori din cenuşiul zilelor într-un mod doar de ea ştiut.
Beneficiară statornică a serviciilor regiei autonome
de transport din capitala noastră care-şi mai aduce încă
aminte de a fi fost cândva socotită Micul Paris, rămăsesem într-o seară blocată la un semafor care îşi schimbase de mai multe ori culoarea, fără ca autobuzul –
carceră în care noi călătorii „socializam” pe diferite teme
(nu, nimeni n-a strigat „Jos guvernul!”), să prindă şi momentul de trecere.
M-am apropiat de „cuşca” şoferului şi l-am rugat prin
semne să-mi permită să cobor. Răspunsul lui crunt: „La
staţie, cucoană!” nu m-a descumpănit şi, prin cuvinte
care se striveau umile de geamul despărţitor, am continuat a-i declara omului cu volanul că i-aş mulţumi mult
dacă ar binevoi să mă dezlege de chinga clipelor stării
pe loc.
Ne aflam deja la a şasea revenire a culorii roşii a semaforului.
Şoferul – de neclintit!
Generoasă, poezia mă ajunge. Plecasem tocmai de
la lansarea volumului de poezie al Victoriei Milescu –
Deriva sentimentelor şi mă urmărea începutul unui
poem – „Se întâmplă uneori să ieşi din casă / pentru a
cumpăra o pâine / şi fără veste îţi iese în cale iubirea
vieţii tale…”
Luminată, cu infinită căldură în glas, reiau litania:
– Dragă domnule, tocmai trece pe trotuar iubirea vieţii
mele şi mi-e teamă ca nu cumva să apuce să dea colţul…
Adevărul e că tocmai atunci trecea pe trotuarul apropiat un rotofei temeinic bronzat, cu pantalonii în cădere
liberă pe ţestul revărsat al burţii şi cu, pe frunte, ca un
început de autostradă rămasă de izbelişte după plecarea „investitorilor strategici” îngreunaţi de peşcheşurile
guvernamentale, ronţăind (el, rotofeiul!) bomboane agricole ecologice…
Şoferul (omenos, sensibil, cooperant) a uitat brusc
de scorţoşenia cu care mă tratase mai înainte şi, plin
de bunăvoinţă dar neîncrezător parcă, îşi împinge bărbia înspre „obiectul iubirii mele”:
– Ăla?!
Confirm pierită de emoţie…
Omul cu volanul îmi deschide uşa cu un zâmbet generos care aducea a hă-hă-hă…
Eu, ţuşti afară, dar mă opresc ceremonioasă şi mă
înclin ca pentru mulţumire adâncă prin ducerea mâinii
spre locul unde se crede că ar trebui să fie inima.
Şoferul, sensibilizat până la corzile inimii de amoarea mea:
Lasă mulţumirile, ce stai, fugi după el să nu dea colţul!
Eu: – Nu era el! M-am înşelat şi data aceasta…
Odată cu mine mai coborâseră şi alţi călători. Voiau
poate să fie martori la fericitul eveniment al întâlnirii
unor suflete pereche…
Între timp, semaforul s-a îndurat să permită şi trecerea autobuzului în care hohoteau fericiţi cei rămaşi,
martori tăcuţi ai dialogului nostru.
Acela a fost unul dintre cele mai frumoase triumfuri
ale poeziei rătăcită în proza zilelor la fel…
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Alexandru Jurcan

GILBERT ȘI MAZĂREA
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Să știi, mamă, că n-am intenționat niciodată să-ți ascund ceva și orice mărturisiri aș face, te rog să i le spui
și tatei. Sunt o fată educată de voi la înalt nivel, aș zice,
chiar dacă tata, în modestia lui exagerată, respinge vorbele mari. Dacă nu erați voi, n-aș fi, poate, studentă și
nici sora mea Iulia, care a început să gătească de zor,
mai ales de dragul meu… o să pricepeți motivul la
sfârșitul acestei scrisori.
Să încerc să fiu sistematică… Nu zic că nu-mi dați
bani suficienți, dar vreau să-mi testez posibilitățile și dau
ore particulare unui student din anul întâi. Îl cheamă Gilbert, e de la țară din județul Alba. Părinții lui au vie,
capre, oi și un cal. Gilbert e receptiv, învață matematică,
iar Iulia îl servește cu cafea și cu tocană de mazăre. Te
rog nu-i spune Iuliei, că draga de ea e începătoare
într-ale bucătăriei, însă tocana ei înseamnă boabe de
mazăre aruncate simplu într-un bol. Iulia îi dă ore lui
Ramon, student și el, care are nevoie de geometrie descriptivă. Ne descurcăm onorabil. Gilbert se împacă excelent cu Ramon, fumează împreună și uneori se
regalează cu cognac. Noi n-am vrut ca ei să vină în fiecare zi, însă tare mult le place cum explicăm, așa se
exprimă ei. Ne invită în oraș, facem plimbări, ba o discotecă sau un bar, că tinerețea e năvalnică. Recunosc
că ei se culcă adesea la noi, avem saci de dormit și cred
că e necesar să aprofundăm cele predate.
Cum să scriu… să nu te șochez, mamă, însă cred
în bunătatea ta funciară, în înțelegerea ta superioară,
în… Pe scurt: eu și Gilbert (dar și Iulia cu Ramon)
ne-am înscris la cursurile Lamaze. Exact, sunt cursuri
prenatale, care pregătesc pentru naștere, alăptare, lăuzie. Ce optimism îți dau cursurile! Mobilitate, respirație
clară, echilibrată! Ca să nu mai vorbesc de terapia
Bowen, care te ajută să naști ușor, poate chiar acasă.
Eu și Gilbert am ales deja un nume sacru pentru
bebeluș: Bartolomeu. Nu-i așa că e mai minunat decât
al Iuliei, care va avea un Agamemnon? Am hotărât să
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ne mutăm toți patru la Gilbert la țară, să reînviem agricultura de tradiție, să renunțăm la cursuri sterile și la poluare. Puteți veni și voi, aici doream să ajung, deoarece
ați putea ajuta la cultivarea mazării. Iulia gătește doar
pe bază de mazăre, ceea ce e o performanță, dacă stai
să judeci.
Cu speranța că ați înțeles exact mersul vremurilor,
așteptăm un semn benefic. Deja vă salută de acolo Bartolomeu și Agamemnon.
A voastră, Mira!
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înapoi, dar pe jos se urma poteca ce însoţea calea ferată pe la Râpa Babei, o trecere amenajată prin tăierea
malului, numai că la mai fiecare ploaie mai puternică
sau de mai lungă durată terenul fugea şi, pentru ca trenul să poată trece peste râpă, calea trebuia reconsolidată.
Între Odobeşti şi Milcovelul funcţiona de mai multă
vreme o cale ferată îngustă, forestieră. Spre deosebire,
însă, de calea ferată de la Odobeşti la Vidra, tot îngustă,
unde trenul avea şi vagoane pentru persoane, trenul de
pe valea Milcovului avea doar vagoane pentru lemne,
cu platforme deschise. Asta nu însemna că nu erau
căutate de cei interesaţi să ajungă mai repede şi mai
uşor în localităţile din amonte de Odobeşti, dar totul era
pe risc propriu din toate punctele de vedere. Nu exista
un orar al deplasărilor, erau chiar zile când trenul nu
urca, şi pe parcurs erau doar două staţii intermediare,
una la Arva şi alta la Mera, în direcţia Podului Mânăstirii,
dar în unele zone deplasarea trenului era aşa de încetinită, că se putea coborî şi chiar urca fără mare dificultate. Regimul trenului făcea ca muncitorii să nu fie prea
bucuroşi când pe platforma trenului apăreau călători, cu
regim de clandestini, de aceea informaţii despre posibila ora de plecare primeau doar apropiaţii muncitorilor.
Nu rareori se întâmpla ca, după o vreme de aşteptare,
să se afle că trenul nu mai pleacă, din cauza unor defecţiuni descoperite în ultimul moment, pentru ca apoi
cei plecaţi pe jos să fie depăşiţi de trenul reparat între
timp.
La plecare din Mera lucrurile erau ceva mai simple.
De regulă se aşteptau camioanele care cărau lemne de
la rampele de încărcare de la Reghiu sau Andreiaşu la
Focşani. Erau şi zile când acestea nu circulau, dar faptul era cunoscut de mai înainte. Nu era greu de observat
că în zilele cu pricina camioanele nu urcaseră pentru
încărcare. Se călătorea deasupra lemnelor; locul în cabină era un lux. Ni-l făcuserăm prieten pe nea Milu, care
ne păstra loc în cabină, la preţ de clasa întâi. Se întâmpla însă ca în cabină să merg doar până la Arva, unde
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Drumul de acasă până la Mera şi invers îl făceam
aproape săptămânal. Duminica nu se pregătea masa
la cantina internatului. Sâmbăta după amiază toţi elevii
plecau acasă, în ciuda distanţelor mari pe care le aveau
de parcurs. Rareori şi numai întâmplător venea cineva
din familie ori vreun cunoscut care să-i ia. Fete şi băieţi,
mergeau pe jos. Mergeau la Andreiaşu Cătănoiu şi Cruceanu, sora învăţătoarei de la Livada, o zgâtie de copilă
care ar fi putut să se oprească la sora ei, dar prefera să
ajungă acasă la părinţi, care, ştia bine, aşteptau. Viaţa
o făcuse de timpuriu netemătoare. Mai târziu aveam să
aflu de la mama ei că pe când avea 2-3 anişori o luaseră la strâns fânul; o lăsaseră la umbra unui prun şi o
găsiseră în compania ursului. Părinţii au trecut prin
toate spaimele, dar copila era foarte încântată; se jucase cu cuţu. La internat locuiau copii din Vulcăneasa
(Chelmuş, Zară, Cristescu, Stoian), Milcolvelu (surorile
Edlişca), Pituluşa (Bataragă, Şalariu), Broşteni (Bogoi).
Sigur că memoria mea nu a reţinut numele tuturor elevilor, dar cei amintiţi reînvie fapte şi întâmplări mai mult
sau mai puţin importante.
Ca să pot ajunge lunea la vreme la şcoală, trebuia
să plec de acasă foarte devreme; drumul dura cam trei
ore. Cel mai scurt drum era prin Olteni şi Vârteşcoi, dar
acesta era într-o stare foarte proastă, iar după ploaie
era o adevărată nenorocire, aşa că preferam să merg
prin Păţeşti, chiar dacă ocoleam destul de mult. Trecerea Milcovului nu era o problemă; reţeta era simplă: te
descalţi, treci apa, te încalţi la loc şi continui drumul. Şi
îl treceam o dată spre Păţeşti, a doua oară de la Odobeşti spre Broşteni (trecerea pe podul dintre Odobeşti
şi Vârteşcoi ar fi însemnat ocol, timp şi oboseală în plus,
de aceea ocolul îl făceam numai când apele Milcovului,
umflate, nu puteau fi trecute cu piciorul), apoi de la Pituluşa spre Căpătanul. Ocolul, cam măricel, pe la puntea pe cablu dintre cele două sate îl făceam, ca toţi
trecătorii, numai când apele erau umflate şi nu puteau
fi trecute prin vad. Între Balercari şi Roşioara drumul
ocolea prin Valea Rea, cu trecerea Milcovului înainte şi
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nea Milu avea comandă specială pentru fata preotului
din localitate. Şi te puteai opune? Oricum eram bucuros
că puteam ajunge acasă mai puţin obosit. Rămânea să
fac pe jos doar drumul de la Cernat, de unde camionul
urma şoseaua directă spre Focşani, iar eu luam drumul
Floreştilor.
În primăvară mi-am cumpărat o bicicletă veche şi
drumul devenea mai lesne de parcurs. Mai greu era
mersul spre Mera, drumul având destule porţiuni cu
urcuş accentuat, unde trebuia să merg pe lângă bicicletă, ducând-o de coarne, dar bagajul tot bicicleta îl
ducea; eram în avantaj. În schimb la întoarcere spre
casă era o plăcere, iar dacă şi ziua era frumoasă totul
devenea încântare. Ce mai contau trecerile prin apa
Milcovului?!

*

PRO

Pentru unii va fi fiind, poate, de mirare că, înainte de
a vorbi despre munca la catedră sau alte activităţi didactice ori extradidactice, mă opresc asupra unor aspecte aparent exterioare. Obiecţia ar putea fi
întemeiată, dar pe răbojul vieţii nu toate sunt săpate la
fel. La urmele mai puţin evidente se ajunge mai greu,
uneori prin intermediul celor mai proeminente. Eram
atunci cam la vârsta când Labiş scria: Voi, naivi filozofi,
să-mi răspundeţi / Care e marele vieţii adevăr? Ce să
fac? / Am trecut de la unul la altul, precum în pădure /
Eu treceam întrebând despre farmec copac de copac –
/ Şi-mi compuneam un răspuns întrebării / Culegând de
la mulţi de toate. Privesc spre eu de atunci şi-mi spun:
eram şi sunt; sunt pentru că eram. Şi spun, din nou cu
Labiş: Cel care a decis şi a schimbat/ Şi viselor le-a dat
puteri de viaţă/ Tot eu eram, de mine oglindit,/ Tot eu
mulţimea adunată-n piaţă. Eram şi sunt! Sunt două imagini diferite sau două imagini suprapuse una alteia?
Eu nu pot fi doar cel de azi şi nici o simplă suprapunere
între eu de atunci şi eu de astăzi, care ar păstra şi/ sau
ar contesta mulţimea de eu anteriori. Şi toţi s-au adunat
în mine fără să ştiu şi fără să ştie, cum nici pământul
ştie pe-ale lui, cum zicea Arghezi. Sufletul meu îşi va
aducea aminte de tot ce-a fost, de murmurul neîntrerupt
de epitafe al vocilor pierdute în mireasma momentelor
din salba mea de eu.
Nu mi-a rămas nimic despre condiţiile de locuit din
internat, nici despre mâncarea de la cantina internatului,
dar imaginea lui tanti bucătăreasa, tanti Tudorancea,
domnişoară bătrână, îmi e mereu vie, poate pentru că
nu ştiu ca ea să fi repezit vreodată un copul căruia nu-i
plăcea mâncarea făcută de ea. Aşa mi-au rămas în
minte drumurile de acasă până la Mera şi înapoi, cu bucuriile aduse de vreo ocazie care-mi scurta chinurile
luptei cu distanţele şi, mai ales, bucuria încheierii drumului fie la Mera, fie acasă, unde ajungeam noaptea şi,
frânt de oboseală, abia aşteptam să mă odihnesc, sau,
uitând de orice oboseală, să mă pregătesc pentru balul
sau petrecerea celor de seama mea din sat. La Mera
drumul, o dată încheiat, era urmat de activităţile de la
clasă, care nu ţineau seama de starea mea. La unul
dintre aceste drumuri m-a împins păcatul să mă încalţ
la plecare de acasă cu o pereche de cizme aproape noi,
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ceea ce m-a obligat ca la Broşteni să mă descalţ, pentru
a da răgaz picioarelor să iasă din strânsura cizmelor,
ca apoi numai cu mare greutate să mă mai pot încălţa.
E de înţeles că la Mera numai de ore nu-mi mai ardea,
dar de la activităţile zilei nu puteam lipsi.
Nu ştiu dacă în norma didactică erau mai multe ore
de istorie sau de educaţia fizică. Ştiu însă că îmi plăceau mai mult zilele care începeau cu ora de istorie. Era
un minunat mod de a începe ziua; cu poveşti. Căci istoria a fost, pentru mine, o poveste continuă, încorsetată de locuri şi date precise. Dacă treci peste aceste
piedici, poţi ajunge la rosturi şi rostuiri, rezultate din înlănţuiri de fapte. Firavele mele cunoştinţe de istorie mă
obligau să leg evenimentele între ele şi cu asta se obişnuiseră şi elevii mei. Schematismul interpretării evenimentelor mă scutea de întrebări incomode. Dincolo de
manualele şcolare informaţii nu prea aveam şi, exceptând câteva cazuri, elevii erau copii de ţărani, lipsiţi, şi
ei şi părinţii lor, de alte surse de informare. Biblioteca
şcolii, ca şi ce a căminului cultural, era aprovizionată
doar cu cărţi ce primiseră BT-ul, viza bun de tipar, pusă
de organe special instruite de serviciul de propagandă
al partidului. Cât despre radio, să nu mai vorbim.
Prima mea participare la consfătuirea periodică a
profesorilor de istorie, ţinută la Liceul de Fete din Focşani, m-a pus într-o situaţie extrem de delicată. Conform
ideologiei timpului, accentul era mereu pe condiţiile vitrege de trai ale celor săraci, iar profesorul care se oferise drept cobai, dorind să dea o imagine concretă a
vieţii ţărănimii de înaintea revoluţiei lui Tudor, le-a strecurat elevilor informaţia că moşiile boiereşti erau înconjurate cu sârmă ghimpată, pentru a opri accesul
ţăranilor după voia lor. Se exploata de fapt imaginea culegătorilor de vie înzestraţi cu botniţă din romanul Desculţ al lui Zaharia Stancu1. Printre primii care au dorit să
comenteze activitatea se afla un profesor a cărui statură
părea a fi apăsată şi împuţinată de mulţii ani pe care îi
purta. El s-a arătat contrariat că într-o oră de istorie pot
fi promovate neadevăruri. Nu contesta dificultăţile cu
care se confruntase sărăcimea, dar adevărul trebuie
respectat; moşiile nu puteau fi înconjurate cu sârmă
ghimpată la acea vreme pentru simplul motiv că sârma
ghimpată a fost inventată abia după jumătatea secolului
al XIX-lea. Atunci am înţeles deosebirea dintre informaţii, disparate, şi cunoştinţe, informaţii articulate sistemic.
Se poate ca profesorul care ţinuse ora să fi ştiut că ţăranilor le era interzis accesul pe moşia boierului, unde
se putea ajunge doar trecând prin poarta ţărnii, şi fiecare sat avea o asemenea poartă, dar nu moşia era înconjurată, ci satul, şi nu cu sârmă ghimpată, inexistentă
la vremea cu pricina, ci cu ce găsea gospodarul, obligat
să-şi delimiteze proprietatea. Perspectiva mea asupra
istoriei se schimba. Nu mai era o simplă înşiruire de
evenimente şi ani, iar pentru corecta înţelegere a lucrurilor e nevoie de mult mai mult. Dacă în poveste, atemporală, te poţi folosi de mai orice obiect, după voie, cu
1. Contestată de mulţi, imaginea respecta totuşi realitatea,
după cum mi-au mărturisit mulţi dintre ţăranii din împrejurimile
Focşanilor.
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istoria, poveste a lucrurilor reale nu-ţi este îngăduit.
Dacă activitatea mea la ore se desfăşura sau nu corect mă privea doar pe mine şi pe elevi. Vizite le ore am
avut, dar recomandările priveau exclusiv comportamentul meu faţă de elevi. Cercetând notele elevilor, directorului i-a părut că notele la istorie ale elevului Bataragă
erau cam mari prin comparaţie cu cele de la alte obiecte
şi, probabil, se gândea că aceste note s-ar putea explica prin relaţia pe care o aveam de la fotbal, numai
că, în virtutea prieteniei de pe teren, elevul chiar îndrăgea istoria. În timpul unei vizite la clasă directorul avea
să se convingă; printre elevii notaţi era şi Bataragă, iar
pentru răspunsurile primite, mai slabe prin comparaţie
cu cele din alte ore, eu îl notasem cu 8, în timp ce directorul opina că meritase cu prisosinţă 10. Interpretarea fenomenelor istorice ieşea din discuţie, iar explicaţia
aveam să o aflu ulterior: teama că interpretarea faptelor
istorice ar fi putut diferi de cea oficială, iar cel corectat
ar fi putut informa (turna!) despre abaterea de la linia
partidului şi faptul ar fi putut avea repercusiuni. Acest
comportament se datora nu lipsei de opinie sau de colegialitate, ci refuzului de a discuta sau comenta ceea
ce era stabilit prin documentele de partid; dacă nu te
doare capul, de ce să te legi devenise normă de comportare. Nu i-aş putea reproşa directorului meu de
atunci că făcea ceea ce făceau toţi sau că nu făcea
ceea ce nimeni altul nu făcea. Altfel nu era lipsit de opinie. La o şedinţă a sfatului popular unde fuseseră convocaţi şi profesorii, miliţianul a anunţat că primise o
reclamaţie la adresa mea, făcută de o elevă pentru că
o lovisem cu un băţ la ora de educaţie fizică. Rămăsesem uluit, pentru că în realitatea eleva cu pricina, una
dintre cele mai neastâmpărate, în loc să urmeze traseul
celorlalţi, cu ocolirea băncilor, şi profitând că eu eram
cu spatele în acea direcţie, a scurtat calea printre bănci,
iar eu, observând-o în ultima clipă, i-am barat calea cu
arătătorul de la hartă; speriată de schimbare, s-a împiedicat şi s-a lovit. Evenimentul îmi păruse minor şi nu-l
informasem pe director. Spre surprinderea mea, aflam
atunci că alţi profesori se plânseseră de comportamentul elevei cu pricina, când acesta l-a informat pe miliţian
că, din cauza comportamentului, chiar părinţii fetei ceruseră ca în caz de nevoie să fie folosită, ca ultim mijloc,
bătaia.
Dintre colegii de la Mera unul singur îndrăznea să
pună în discuţie ce se întâmpla, profesorul Ghiuţă, fapt
pentru care nu scăpa niciodată de admonestările soţiei,
doamna Vica. Salariul pe care îl aveam trebuia să fie
acceptat fără vreo cârtire. Despre asta nimeni nu discuta, nici în bine, ar fi fost prea, prea, nici în rău, ar fi
prezentat pericolul de a rămâne fără sursa de întreţinere, iar cazurile nu lipseau. Singurul comentariu l-am
auzit la domnul Ghiuţă, cum îi spuneam; făcuse calculul
câte şosete ar fi putut cumpăra cu salariul său pe o
lună. Era, nu o ştiam atunci, deprinderea mai veche a
învăţătorilor de a-şi aprecia salariul în funcţie de ce puteau cumpăra cu el. Era doar o constatare, a cărei concluzie, neformulată, nu era deloc optimistă. Orice
reeditare a unei creaţii literare de înainte de 23 august
era considerată un mare pas înainte, în ciuda ampută180

rilor pe care operele le sufereau. Într-o dimineaţă profesorul Ghiuţă a intrat în cancelarie cu faţa iradiind de
bucurie şi oferi şi explicaţia; cu o zi înainte cumpărase
Madame Bovary, atunci apărută, suficient motiv de bucurie, dar bucuria cea mai mare i-o provocase faptul că
uitaseră să scoată din carte ideea că literatura este artă
pentru artă. Era un succes, după ce fuseseră acceptate
doar creaţiile artistice apreciate ca instrumente de luptă
împotriva societăţilor nedrepte, după ce Eminescu fusese prezentat cititorilor doar prin textele ce putea fi interpretate ca protest social, pe modelul primei părţi din
Împărat şi proletar. După ce fusesem reclamat la miliţie
pentru bătaie, eram sigur că şi el o păţise, căci reclamarea era încurajată pe toate căile. Nu ştiu dacă se folosea sau nu de Sfântul Nicolae de care nu se lipsea
nici o dată, considerându-i un bun sfetnic, dar simpla
prezenţă a Sfântului era suficient motiv pentru a fi reclamat.
Pentru ora de educaţie fizică ideea era descurcă-te,
române. Ce poate fi mai simplu ca această activitate?
Înarmat cu un set de exerciţii, pe care le ştiam din liceu,
le puneam în practică la începutul fiecărei ore, după
care… mingea! Mai greu era în cazul vremii defavorabile, când nu puteam ieşi în curtea şcolii. Trebuia să găsesc soluţii pentru umplerea întregii ore, ca elevii să nu
bântuie pe hol şi să deranjeze celelalte clase. Apelam
la fel de fel de jocuri, care, mai curând jocuri ale minţii
decât ale trupului, oricât ar fi atractive, nu se compară
cu cele în aer liber, mai ales pentru copiii de la ţară,
obişnuiţi să fie mereu în mişcare. Cînd vremea permitea, la loc de cinste era mingea. Mingile de oină, cel mai
bine reprezentate în magazia şcolii, nu aveau nicio căutare. Explicaţiile că jocul e naţional şi e bine să cultivăm
tradiţiile nu ajutau la nimic. Rămâneau mingile de volei
şi cele de fotbal, puţine şi din material sub orice critică.
Jocul se întrerupea când era lumea mai dragă; fie că
se spărgeau şi nu mai puteau fi reparate, fie că, dacă
era terenul umed, deveneau atât de grele, încât contactul cu mingea, mai ales pentru fete, devenea adevărat
pericol. Dar trebuia să ne folosim de ce aveam. Cum nu
eram departe de vârsta lor, nu ezitam să mă amestec
printre ei, deşi directorul considera că îmi şubrezesc autoritatea. Nu mă pricepeam cu mult mai mult decât ei şi
tocmai asta le plăcea elevilor; eram de-al lor. Era printre
elevi un priceput la fotbal, Lulu Bataragă, care se
amuza totdeauna de stângăciile mele, subiect de haz
pentru mine însumi. Aveam să aflu ulterior că făcuse
din fotbal meserie.
Singurele recomandări pentru activităţile sportive
le-am primit de la un inspector care, deşi era profesor
de limba română, sigur îşi dăduse seama de nepriceperea mea. Poate tocmai de aceea, în loc să mă critice,
mi-a făcut un fel de îndrumar pentru organizarea şi desfăşurarea orei, începând cu aşezarea elevilor în formaţii, logice şi cu totul altele decât cele folosite de mine.
I-am purtat mereu recunoştinţă pentru talentul de a îndruma. L-am întâlnit ulterior, peste ani, când devenise
primar al Focşanilor. După ce, împreună cu echipa din
care făceam parte, am fost arestat la Răcoasa pentru
suspiciunea de spionaj în timpul unei anchete lingvistice
PRO
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şi am fost eliberat numai după ce am fost supuşi procedurile în cauză, i-am solicitat o hârtie care să-mi permită efectuarea anchetelor lingvistice în comunele de
pe valea Milcovului, iar dumnealui, atunci vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, recomanda primăriilor nu să-mi permită, ci să mă ajute în efectuarea
anchetelor.
Când stratul de zăpadă a devenit suficient, am scos
schiurile din magazia şcolii şi le-am încercat pe poienile
în pantă de pe versantul opus al Milcovului, unde soarele nu prea ajungea. Nu eram complet nepriceput; le
folosisem şi în iarna anterioară, pe când eram la Pietreanu. Singur însă nu era prea plăcut, aşa că i-am solicitat pe băieţii din internat, cu care împărţeam
dormitorul. A răspuns unul singur, Cătănoiu. Originar din
Andreiaşu, era străin doar de schiuri, nu şi de urcuşuri
şi coborâşuri, iar ideea de joacă nu i-a displăcut. Foarte
ager în mişcări, nu i-a trebuit mult să deprindă elementele de bază, pe care el a înţeles însă să le aplice creator. Nu folosea ambele beţe, ci doar unul, pe care îl
strecura printre picioare şi între schiuri, dându-i sentimentul unei siguranţe sporite. Că astfel nu ajungea la
viteză prea mare era mai puţin important. Fapt e că eu
cădeam mai des decât el, ceea ce nu era deloc plăcut
nu pentru că eram profesorul, ci pentru că stratul de zăpadă nu a fost niciodată suficient în toată acea iarnă,
dar de obicei era bine îngheţată, iar contactul cu gheaţa
foarte dureros. Chiar îmi pusesem în gând să-l înscriu
pe Cătănoiu pentru competiţia dintre şcoli, dar am renunţat de teamă ca nu cumva tehnica lui Cătănoiu să
se extindă.
În primăvară, ajutat de băieţi, care ascultau de Bataragă mai mult decât de mine, am organizat în lunca
Milcovului un teren de volei şi unul de fotbal. Aici se
putea striga în voie, fără teama de a deranja celelalte
activităţi. Că pe terenul de fotbal mai erau câţiva copaci
nu avea vreo importanţă. Important era că firul apei era
destul de departe, ca să nu rămână fără minge, iar pietrele aduse de Milcov la inundaţiile din primăvară erau
culese şi terenul era în linii mari nivelat.

*
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Organizaţia de pionieri avea deja oarecare vechime.
Eu am făcut parte din primul detaşament de pionieri înfiinţat la Câmpineanca. Ce se urmărea prin această organizaţie ştia sau bănuia mai toată lumea, dar
modalităţile concrete de lucru se schimbau în permanenţă, aşa că oamenii cu experienţă în învăţământ evitau să se mai angajeze în treabă. Teama de a greşi şi
de a fi tras la răspundere pentru greşeli cântărea mai
puţin decât nesiguranţa dacă ce faci e bine sau rău. În
fiecare om e un Meşter Manole, care ar vrea să creadă
în ce face, să ştie dacă drumul pe care merge urcă sau
coboară, dacă îl apropie sau îl îndepărtează de ţintă.
Aici s-ar putea găsi explicaţie faptul că la puţină vreme
după ce am ajuns la Mera am fost învrednicit cu „munca
de răspundere“ de instructor pentru toate detaşamentele de pionieri din comună. Am fost trimis la raion, să
fiu instruit cu ce ar trebui să fac în noua mea calitate.
Indicaţii am primit de la tov. (cuvântul circula în această
SAECULUM 3-4/2018

proză

formă nu numai în scris) Cocâi, dacă îmi aduc bine
aminte numele, o tânără ce părea animată de cele mai
bune intenţii. Pentru ea important era ca, în acel moment, să crească numărul pionierilor de la fiecare
şcoală, semn al atitudinii oamenilor în general şi al elevilor în special faţă de imperativele şcolii şi ale societăţii.
Se aprecia că pionierii erau rezerva de cadre pentru
UTM, ceea ce impunea sporirea numărului de membri,
şi în perspectivă pentru PMR. Trebuia să-şi însuşească
în primul rând limbajul potrivit, să se ştie că partidul e-n
toate, cum glăsuia un text al timpului, să fie la curent cu
informaţiile din Scânteia pionierului, fapt verificabil prin
numărul de abonamente, să ştie cântece patriotice, prin
care se propovăduia dragostea pentru Republică şi faţă
de Uniunea Sovietică, şi internaţionalismul proletar
(Imnul Federaţiei Mondiale a Tineretului Democrat –
FMTD – nu lipsea de la mai nici o întrunire), să fie spirite
active în combaterea ideologiei burgheze şi imperialismul anglo-american. Şcolarizarea gratuită, prin care posibilitatea de a învăţa era asigurată, mai mult teoretic,
tuturor copiilor, era un fapt apreciat de toată lumea şi
mult exploatat, faţă de care necazurile sătenilor păreau
a nu mai conta, iar unele realităţi erau prezentate ca
avantaje pentru cei care muncesc sau ca neajunsuri ale
vechii societăţi. Toate erau sloganuri care trebuia să fie
folosite în toate ocaziile. Mi se dădea timp de o lună ca
să prezint planul de acţiuni.
După doar câteva zile am primit vizita unui activist
UTM (organizaţiile de pionieri erau în subordinea UTM),
care îmi dădea timp de o săptămână pentru organizarea adunărilor de pionieri în care să se primească noii
membri. Nu conta că nu dispuneam de materialele necesare pentru acţiune: Cravatele se puteau confecţiona
din material cumpărat de la cooperativă, fără să se precizeze şi pe banii cui, iar insignele urma să fie primite
ulterior. Mai toate produsele se puteau obţine din comerţ doar pe bază de cartelă, dar nici asta nu conta.
Am reluat îndată drumul la raion pentru lămuriri, iar
acolo aceeaşi tov. mi-a interzis să fac ce-mi ceruse activistul cu pricina şi să aştept materialele de la raion,
care nici acolo nu se aflau în cantităţile necesare şi trebuia făcută programare. Se pare că modul meu de a
proceda nu-i displăcuse tovarăşei. În vacanţa de iarnă
am fost cuprins în grupul instructorilor de pionieri participanţi la consfătuirea regională de la Galaţi. Era primul
meu contact cu oraşul care după câţiva ani avea să mă
acapareze pentru o activitate de trei decenii. Era pentru
prima dată şi când, în locul numelui meu, Gheorghe,
sau al numelui folosit de prieteni, Gicu, m-am trezit cu
Gelu. Ce i s-o fi căşunat pe mine unei colege nu ştiu,
dar ştiu bine că de atunci acest nume mi-a creat o atitudine deloc plăcută şi de câte ori l-am auzit am avut
suspiciuni că cel în cauză are ceva cu mine.
Activistul UTM nu m-a mai vizitat, dar peste ani
m-am trezit abordat de cineva pe o stradă din Galaţi. În
general nu prea sunt atent pe unde merg, fapt pentru
care nu o dată mi s-a reproşat că sunt nepoliticos şi nu
dau bineţe oamenilor. M-am oprit şi m-am uitat la persoana cu pricina, care îmi rămânea necunoscută. Mi s-a
recomandat şi mi-a amintit de episodul cu primirea pio181

nierilor de la Mera. Era acum ofiţer de securitate şi,
după schimbul convenţional de cuvinte, m-a invitat să
fac apel la el ori de câte ori voi avea nevoie, în numele
vechii noastre prietenii. Vechea noastră prietenie! Mă
uitam la el şi nu prea pricepeam. Probabil că fără
această întâlnire, pe care nu am uitat-o, nu mi-aş fi
amintit nici de povestea cu pionierii de la Mera. Dar am
uitat să fac apel la el în caz de nevoie.
Cât de bogată va fi fost activitatea mea ca instructor
de pionieri la Mera nu ştiu. Ştiu sigur însă că memoria
mea nu a reţinut vreo activitate deosebită. Deosebit a
fost însă faptul că, în această calitatea am fost nevoit
să umblu pe la toate şcolile din comună, să cunosc bine
nu numai colegii, care, date fiind distanţele mari dintre
şcoli, ar fi putut să-mi rămână în bună măsură străini,
ci şi locurile şi oamenii. Cu unii dintre aceştia aveam
să mă întâlnesc peste ani, cu ocazia anchetelor mele
lingvistice.

*

La vremea cu pricina, ca şi multă vreme după aceea,
cadrele didactice, de la învăţământul primar, până la cel
superior, erau obligate să presteze şi activităţi culturale,
contabilizate într-un anume număr de ore săptămânal.
La sate activitatea căminelor culturale se baza aproape
exclusiv pe angajarea cadrelor didactice. Popularizarea
ştiinţei se afla la loc de cinste şi pentru aceasta se înfiinţase Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii
(SRSC), care publica texte pentru conferinţe populare
pe cele mai diverse teme, în centru fiind preocupările
partidului pe direcţia abordată în conferinţă, de aceea
lumea nu se prea îmbulzea la astfel de manifestări.
Erau însă şi unele teme interesante, momeală pentru
atragerea auditoriului, iar pentru acestea susţinătorul
conferinţei trebuia să fie bine pregătit, să poată răspunde întrebărilor venite din sală. Bibliotecile căminelor
culturale erau obligate să deschidă cercuri de lectură în
casele unor gospodari, pentru promovarea cititului, dar
şi prelucrarea documentelor de partid. Nucleele echipelor artistice (dansuri, coruri, teatru etc.) erau formate tot
din cadre didactice, iar acestea aveau în multe dintre
cazuri existenţă reală, probată de serbările date în comună şi de participarea la diferite concursuri.
Nu intenţionez să fac o evaluare a acestor activităţi,
dar, dincolo de politizarea excesivă şi încercarea de a
distrage atenţia de la situaţia economică descumpănitoare, ele aveau şi aspecte pozitive, printre care valorificarea potenţialului creator şi menţinerea legăturii între
membrii colectivităţii, în ciuda suspiciunilor că ar putea
fi turnaţi de vecini sau rude. Cât despre cadrele didactice, acestea contabilizau în primul rând nu timpul consumat pentru repetiţii şi la manifestările respective, ci
umblatul prin sat pentru a convinge oamenii să vină la
activităţile cu pricina. Se înţelege că, în aceste condiţii,
fiecare dorea să reuşească, pentru a şti că nu se zbătuse în zadar. Reuşita manifestării era adevărata răsplată. Să nu mai spunem ce se întâmpla în caz de
nereuşită.
Comuna Mera era recunoscută, nu numai în raion,
pentru performanţele echipei de dansuri concretizate în
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premiile obţinute la diferite concursuri şi festivaluri.
Aveam experienţă din anul anterior, când fusesem premiat pentru echipa de dansuri de la Pietreanu, aşa că
am optat pentru echipa de dansuri. Coordonator era
doamna Gegea, directoarea căminului cultural şi învăţătoare la Vulcăneasa. La început activitatea era oarecum relaxată. La fiecare repetiţie apăreau figuri noi, iar
altele dispăreau. Cu experienţa pe care o dobândise,
doamna Gegea observa repede nu numai de cine avea
nevoie în echipă, dar pentru fiecare stabilea şi cu cine
va face pereche. Erau şi tineri care doreau să-şi păstreze perechea, dar acceptul îl primeau numai după ce
o convingeau că dansează mai bine împreună decât cu
altcineva. Doar rareori se întâmpla. Când o pereche se
descompleta, nu ezita să o refacă, renunţând la unul
dintre oamenii mai slabi. Când m-am trezit fără pereche
înainte de faza regională, fata mea plecase din localitate pentru nu se ştia cât timp, doamna Gegea a hotărât
că voi face pereche cu Fănica Edlişca, elevă în ultima
clasă de gimnaziu, cu reale înclinaţii pentru dans. Încercarea mea de a mă opune nu a contat şi aşa m-am aflat
în situaţia că seara dansam cu Fănica la cămin, iar a
doua zi îi eram profesor. Spre norocul meu, Fănica era
o bună elevă, cu o bună înţelegere a raporturilor noastre, deşi era soră cu cea care mă reclamase la miliţie
că o lovisem cu băţul în timpul orei de sport. Una dintre
preocupările doamnei Gegea era să nu aibă perechi formate doar din cadre didactice. Dansurile pregătite le
jucau localnicii la balurile sau la horele lor, aici mai atent
regizate, ca toţi să fie într-o sâmbătă2, cadrele didactice
trebuind să le înveţe de la aceştia; pe de altă parte era
o modalitatea de a-i încadra pe toţi colectivului, fără separări. Această temere nu exista însă. Enache din Balercari era aşa de priceput la joc, că mai toate
profesoarele şi-l doreau pereche la dans. Nu el era însă
cel mai bun dansator din sat, ci nea Nică Tudorancea,
care activa numai la echipa de dansuri bărbăteşti, din
care făcea parte şi Enache şi care cu un an înainte obţinuse premiu la faza republicană a concursului. Dintre
profesori eu eram singurul bărbat, aşa că trebuia să joc
cu o fată din sat. Din toate, doar cu una nu voiam să fac
pereche, cu domnişoara Cristescu de la sfatul popular.
Cauza nu era fratele ei, elev al meu, ci ea însăşi; clădită
după cele mai bune norme ale Creatorului, nu purta sutien, iar în timpul jocului sânii ei puteau băga în boli pe
oricine, iar eu voiam să dorm liniştit. Ţinuta vestimentară şi-o asigura fiecare, căutând prin sate ceea ce îi
trebuia; de ici o cămaşă, de dincolo – iţari, brâu, bete.
Cu cămaşa a fost mai simplu, dar iţarii i-am putut găsi
numai la un bătrân de pe pârâul Vulcănesei. Cu pălăria
a fost cel mai greu. Eu nu aveam, la cumpărat nu mă
gândeam, pentru că era sigur că nu voi purta pălărie şi,
pe de altă parte, având capul cam mare, nu găseam pe
măsură decât prea vechi sau modele diferite de cele
care se acceptau. Lucrul cel mai rău s-a întâmplat însă
la Galaţi. Mi s-au stricat sandalele, ceea ce nici nu era
de mirare pentru calitatea lucrurilor de atunci, cel puţin
2. Expresie folosită pentru înscrierea în acelaşi ritm, pe
acelaşi timp.
PRO
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toare.
Dintre nerealizările de atunci cea mai de seamă a
fost abandonarea visului cu care am ajuns la Mera, visul
studentului de la fără frecvenţă. Cauze?! Sunt aşa de
multe! Cel mai tentant e să găsim vina în altă parte. Am
putea spune cu Eminescu: Astăzi alţii sunt de vină,
domnii mei, nu este-aşa?! Pot fi invocate condiţiile de
lucru, angajarea în multitudinea de activităţi, unele mai
(ne)importante decât altele, dar în aceleaşi condiţii alţii
au reuşit. Poate fi invocată lipsa lucrărilor necesare pentru pregătirea în primul rând a referatelor ce trebuia să
fie acceptate pentru a fi primit la examen (dintre lucrările
promise am primit doar Limba română contemporană.
Manual pentru Instituţiile de Învăţământ Superior, a lui
Iorgu Iordan, carte care încă ocupă loc de cinste în biblioteca mea), dar aceeaşi lipsă era reclamată şi de alţii
(mulţi, puţini?), care au reuşit. Când, după sesiunea de
iarnă, mi-am dat seama că nu voi reuşi să fac faţă solicitărilor de pe ambele fronturi, neavând capacitatea de
a mă organiza corespunzător, am hotărât nu să amân
examenele pentru anul următor, ci să o iau de la început, să repet examenul de admitere, la aceeaşi facultate, de data aceasta însă la zi. Din primăvară am reluat
pregătirea şi evoluţia ulterioară a dovedit că hotărârea
a fost bună. În toamnă eram student, la zi.

*

Ilie Boca - Jug
la preţul pe care eu mi-l puteam permite. Cum aveam
nu numai capul mare, ci şi picioarele, nu am găsit, în
graba cu care trebuia să rezolv problema şi la bugetul
disponibil, decât o pereche de sandale de pânză mai
mici decât trebuia. Mi-a părut că le-aş putea suporta,
că, mai cuminţi ca mine, s-ar putea da după picior, ceea
ce nu s-a întâmplat deloc. Ba parcă îşi puseseră în
gând să-mi pună rezistenţa la încercare. Înainte de a
urca pe scenă am fost nevoit să le tai, aşa încât sandalele mele s-au dovedit mai scumpe decât păruseră.
După ce am ajuns acasă nu am vrut să le mai văd. De
fapt, nici nu mai aveam ce. Ceea ce rămăsese nu mai
semăna deloc cu ce cumpărasem.

*

PRO

Spuneam mai înainte că reuşita unui cadru didactic
în ce face era atunci, şi cred că mai e şi astăzi, cea mai
de seamă răsplată pentru fapta lui. Nu pentru că altfel
de răsplată nu ar conta, ci pentru că vine atât de rar,
încât nimeni nu o mai aşteaptă. Amintirile mele legate
de Mera nu au valoarea unui bilanţ. Sunt doar consemnări ale înscrisurilor pe răbojul sufletului. Sunt acolo şi
insatisfacţii? Neîndoielnic, numai că amintirile au marele
talent de a aureola realităţile trăite, estompându-le contururile sau, ca să zicem cu Macedonski, amintirea Cu
clarobscur mască urâtul şi şterse formele prea bruşte,
/ Făcu să tacă zbârnâirea adunăturilor de muște, înălţând, în schimb, parfum de roze şi cântec de privigheSAECULUM 3-4/2018

Legăturile cu Mera s-au refăcut în anul imediat următor celui în care îmi începusem activitatea la Galaţi.
În timpul campaniei de strângere a porumbului, mi s-a
părut că o studentă de la biologie mă tot caută cu privirea şi, ca din întâmplare, ne tot întâlneam. Mi s-a părut,
mi-am zis. După nu multă vreme, la o reuniune studenţească (aşa se numeau serile de dans), unde eram însărcinat de conducerea facultăţii să particip (studenţii
trebuia să ştie că sunt mereu în vizorul cadrelor didactice), m-am trezit invitat la dans de aceeaşi domnişoară,
care, fără să-mi dea timp să întreb dacă ne cunoaştem
cumva, m-a luat din scurt: „Aşa, tovarăşe profesor, nu
vă mai cunoaşteţi foştii elevi“! În momentul acela am regăsit şi numele şi imaginea fostei elevei de la Mera,
Adina Şalariu. Doamne, ce contradictorii sentimente.
Eram bucuros că regăseam imaginea elevei din banca
a doua, scundă şi rotofeie, sârguincioasă şi disciplinată,
care se împăca bine cu istoria şi mai puţin cu sportul.
Dar ce bătrân eram, din moment ce foşti elevi ai mei
erau deja studenţi. O dată tatăl ei mă aşteptase când
treceam spre casă, drumul prin Pituluşa trecea pe la
poarta ei, cu rugămintea să nu o forţez la orele de sport,
pentru că avusese probleme cu sănătatea şi, fiică
unică, o iubea ca pe ochii din cap. Nevasta lui avea acelaşi probleme şi îi era destul. Adina a terminat facultatea
de bilogie şi a devenit profesoară în Galaţi. Ne întâlneam adesea la spectacole de teatru; soţul ei se ocupa
cu distribuirea biletelor şi nu de puţine ori apelam la bunăvoinţa lui pentru a face rost de bilete, greu de procurat pe atunci, mai ales în cazul unor turnee sau
festivaluri teatrale.
Apoi mi-au fost studenţi la Galaţi Grina şi Mitica Tudorancea, fiice ale lui nea Nică, vestitul dansator, Ani183

şoara Stoian, plecată ulterior la Drobeta-Turnu Severin,
unde se măritase, Valerică Graur, ajuns profesor şi director la şcoala din comuna mea. Că a fost şi inspector
de specialitate conta pentru mine mai puţin. Altora doar
le-am urmărit evoluţia la acelaşi institut, ca studenţi ai
altor facultăţi: Milica Tudorancea, Sandu Ioniţă.
Dintre foştii elevi, cel mai des l-am întâlnit le Gheorghe Chelmuş, care plecase de la Mera în acelaşi an cu
mine şi îşi continuase şcoala la Focşani, iar drumurile
ni se intersectau adesea. Îmi făcea plăcere să aflu prin
el despre foştii lui colegi, cu care el ţinea legătura, căci
revenea la Mera în fiecare vară. Ne întâlneam, ce e
drept mai rar, şi după ce devenise profesor de matematică la o şcoală din Focşani. Întâlnirea din anii ´90, când
mă aflam la Focşani pentru a contacta o persoană
ce-mi promisese sponsorizare pentru publicarea cărţii
Toponimia din valea Milcovului, judeţul Vrancea, nu era
chiar o noutate. Noutate avea să fie propunerea lui de
a prelua publicarea cărţii pe spezele Universităţii „Petre
Andrei“, care avea sucursală şi la Focşani, iar el era directorul sucursalei. Mi-a explicat că banii îi reîntorcea
în conturile universităţii după difuzarea cărţii, ca atare
nu era nimic necurat. Am acceptat necondiţionat, iar
cartea a apărut la Editura Neuron din Focşani, cu o inspirată copertă realizată de acelaşi Gheorghe Chelmuş.
De lansarea cărţii, la o librărie din Focşani, s-a ocupat
tot el. Pentru toate acestea răsplată i-a fost toată mulţumirea mea, mărturisită de câte ori am avut ocazia.
La Mera am ajuns din nou când cercetările mele din
bibliotecă privind toponimia vrânceană reclamau confruntarea cu terenul. Dintre toţi foştii colegi regăseam
acum doar pe Anişoara Cruceanu, la aceeaşi şcoală din
Livada. După ce o vreme fusese învăţătoare în Focşani,
revenise la vechea ei şcoală, mult mai reţinută, mai
aşezată decât o ştiam. Gina Dimitriu plecase la Galaţi,
unde îşi avea catedra, dar drumurile noastre doar rareori se intersectau, iar atunci, nu ştiu de ce, prefera să
vorbim despre altele, nu despre Mera. Cu domnul
Ghiuţă mă întâlneam adesea, întâi la facultate, unde
era student la fără frecvenţă, cu o pregătire ce o depăşea pe a multor studenţi de la zi, apoi aveam să ne întâlnim la Focşani sau la Păţeşti, unde era directorul
şcolii. Încercările mele de a aduce în discuţie Mera nu
au avut succes; era un capitol încheiat, de care nu voia
să vorbim, iar doamna Vica răspundea cu un surâs abia
schiţat, fără vreun cuvânt. Despre alţi colegi doar întâmplător am aflat câte ceva, fără însă a-i şi întâlni.
Drumul la Mera şi dincolo de Mera, până la focul viu
şi la izvoarele Milcovului, l-am făcut apoi de nenumărate
ori, cu familia şi prietenii, mai ales toamna, când, mai
sus de Odobeşti, paleta coloristică a pădurilor încântă
sufletul, întrecând orice imaginaţie. Când făceam naveta, ca să nu-mi pară drumul prea dificil, mă raportam
la vremea când, spuneau bătrânii, drumul urma prin
albia Milcovului. Acum, cu drumul asfaltat până la Andreiaşu, revedeam drumul nesigur de mai înainte, care
nu reuşise să oprească oamenii din aventura deplasărilor. Aceleaşi locuri şi mereu altele, succesiune de imagini, reale sau virtuale, ca şi oamenii pe care i-am
cunoscut, ca noi înşine. Apoi, când nici cu maşina nu
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am mai putut ajunge acolo, am folosit acest mijloc.

Suceava, decembrie 2017

Ilie Boca - Figuri (detaliu)
PRO

proză
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teatru

Mircea Tomuş

DRĂGUŢUL DE REGE
(I)

Persoanele:

LUDOVIC DE ANJOU, regele Ungariei
PATER, prelat catolic
ISCOADA
SOLDAT 1
SOLDAT 2

TOMA JUDE
JUDEASA
PĂTRU
FĂTU
CUMĂTRA
SPIRIDUȘ
UN ȚĂRAN

N.A.: În legătură cu ordinele regale emise de regele Ludovic de Anjou, se poate consulta studiul lui Șerban Papacostea,
Geneza statului în Evul Mediu românesc, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1988, pp. 82 ș.u.

TABLOUL 1

PRO

SOLDAT 1: Hei! Cine sunteți voi? Ce faceți aici?
FĂTU: Cine să fim? Ia, suntem și noi niște oameni.
SOLDAT 1: Oameni, oameni, văd bine că oameni,
dar ce faceți aici?
PĂTRU: Hei, noi facem un lucru tare bun!
SOLDAT 2: Un lucru bun? Ce fel de lucru bun?
PĂTRU: Un lucru bun cum nu se mai află pe lumea
asta! Ia gustați și voi!
SOLDAT 2: Ce zici? Să gustăm?
SOLDAT 1: Știu eu? Dacă o fi ceva...
FĂTU: Ce să fie? Ia gustați să vedeți și voi!
SOLDAT 1: (gustă) Hm... Parcă nu-i rău... Dar tu
cine ești?
PĂTRU: Eu? He, he, he! Gustă, hai gustă și tu!
SOLDAT 2: (gustă) Știi că nu-i rău deloc! Dar ce-i
asta?
PĂTRU: Asta e sufletul prunelor, al merelor și-al perelor... Hai, mai gustă!
SOLDAT 1: Auzi, sufletul prunelor... De unde prune
acum? Abia se coc cireșele...
PĂTRU: Hei, noi le-am ținut peste iarnă, la dospit...
Până a ieșit sufletul din ele...
FĂTU: Și-acum îl lămurim...
SOLDAT 1: Ce lămuriți?
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FĂTU: Sufletul din prune și din mere. Uite-l cum e
de limpede și curat!
SOLDAT 1: Și de ce-l lămuriți tocmai acum?
FĂTU: Pentru că acum e gata să fie lămurit... Și pentru că ne pregătim de sărbători...
SOLDAT 2: Ce fel de sărbători? Nu știu nici un fel
de sărbătoare acum!
FĂTU: Sărbătorile alea mari de vară: Sânzienele...
SOLDAT 2: Sânzienele? N-am auzit de așa ceva...
PĂTRU: Da, Sânzienele... Sunt cele mai mari
sărbători de vară... Dar mai gustați!
SOLDAT 1: Stați! Stați puțin! Asta o lămuriți voi, dar
pe mine tot nu m-ați lămurit! Cine sunteți voi? Cine ești
tu?
SPIRIDUȘ: Eu sunt scânteia din potcoavă...
SOLDAT 1: Cine? Cine spui că ești?
SPIRIDUȘ: Stai să te fac să-nțelegi. Ești soldat, nu?
SOLDAT 1: Da, sunt soldat al Măriei Sale regelui!
SPIRIDUȘ: Da, foarte bine! Foarte bine! Dar ca soldat ai și cal, nu?
SOLDAT 1: Sigur că am cal! Am un cal pe cinste!
Măria Sa regele...
SPIRIDUȘ: Lasă-l pe Măria Sa regele! Dar
spune-mi: calul tău are potcoave, nu?
SOLDAT 1: Sigur: e potcovit în potcovăriile...
SPIRIDUȘ: Lasă asta! Sigur că e potcovit în
potcovăriile Măriei Sale regelui! Dar când mergi cu el la
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trap și se întâmplă să lovească vreo piatră cu potcoava...
SOLDAT 1: Da, se întâmplă...
SPIRIDUȘ: Ei, atunci, nu sare o scânteie?
SOLDAT 1: Ba sare, cum să nu sară? Auzi vorbă:
sigur că sare o scânteie!
SPIRIDUȘ: Ei vezi, scânteia aceea sunt eu!
SOLDAT 2: Cine? Cine spui tu că ești?
SPIRIDUȘ: Scânteia! Asta sunt... Și mai sunt sufletul
din tufa de măceș...
SOLDAT 1: Cine? Cine?
SPIRIDUȘ: Și căldura din zeama de strugure... Și
mirosul florii de trifoi...
SOLDAT 1: Stai! Stai că nu mai înțeleg. Cine?
SOLDAT 2: Cine? Cine spuneai că ești?
SPIRIDUȘ: Ha, ha, ha! Asta sunt! Viața care rămâne
într-un vrej de viță sălbatică...
SOLDAT 1: Ce? Când?
SPIRIDUȘ: Când pică toate frunzele și-o năpădește
zăpada! Ha, ha!
SOLDAT 2: Mari minunății! Mai înțelege ceva dacă
poți!
PĂTRU: Nu înțelegi nimic?
SOLDAT 2: Nimic!
PĂTRU: Nimic, nimic?
SOLDAT 2: Chiar nimic!
PĂTRU: Atunci mai ia și gustă de-aici!
SOLDAT 1: Nici eu nu-nțeleg mare lucru!
PĂTRU: Atunci ia și gustă și tu!
SOLDAT 1: Gust, gust, dar să spuneți pe loc cine
sunteți și ce faceți voi aici!
PĂTRU: Dar ți-a plăcut, nu?
SOLDAT 1: Ce să-mi placă? Nu mi-a plăcut nimic!
Spuneți cine sunteți și ce căutați voi aici!
PĂTRU: V-a plăcut ce-ați gustat?
SOLDAT 2: Asta-i treaba noastră, dacă ne-a plăcut
sau nu! Voi să spuneți cine sunteți și ce faceți aici!
PĂTRU: Treaba noastră este să facem ce v-a plăcut
vouă să gustați.
SOLDAT 1: Aha!
PĂTRU: Da, asta e treaba noastră...
SOLDAT 2: Și altceva? Altceva ce mai faceți? Tu
cine ești?
PĂTRU: Dar tu cine ești?
SOLDAT 1: Noi suntem soldați ai Măriei Sale regelui
Ludovic... Cel mai puternic rege creștin! Stăpânește de
la marea cea caldă și până în...
PĂTRU: Da, da. Știm noi... E un rege mare și tare...
SPIRIDUȘ: Ha, ha, ha! Rege peste coifuri și pene
de păun!
SOLDAT 2: Ce spui? Ce spui tu?
SOLDAT 1: Are dreptate! Mii de coifuri împăunate
are în stăpânire Măria Sa... Oastea lui e cea mai...
SPIRIDUȘ: Zăngăne fiarele! Știi cum zăngăne fiarele?
SOLDAT 2: Știi ceva? S-ar putea să mă și supăr!
PĂTRU: Te-ai supărat, dragule?
SOLDAT 2: Da, m-am cam supărat... Regele
nostru...
PĂTRU: Înseamnă că n-ai gustat destul. Mai dă-i,
Fătule!
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FĂTU: Ia și gustă!
PĂTRU: Dar tu? Te-ai supărat și tu?
SOLDAT 1: Eu? De ce să mă supăr?
PĂTRU: Așa, de ce-a zis de regele tău.
SOLDAT 1: La dreptul vorbind, nu m-am prea
supărat... Dar tot...
PĂTRU: Tot ce?
SOLDAT 1: Parcă tot aș mai gusta și eu...
PĂTRU: Sigur: dacă nu te-ai supărat, înseamnă că
trebuie să mai guști puțin... Dă-i, Fătule!
FĂTU: Ia și gustă și tu!
PĂTRU: Va să zică sunteți soldați ai regelui Ludovic...
SPIRIDUȘ: Pleava și vântul....
SOLDAT 1: Ce? Ce spui tu?
SPIRIDUȘ: Vântul! Vântul v-a adus, asta spun!
SOLDAT 1: Și de unde știi tu, mă rog, că ne-a adus
vântul?
SPIRIDUȘ: Știu! Pentru că v-am văzut! De câte ori
bate vântul acela care vă aduce, eu văd... Eu văd cum
veniți aduși de vânt...
SOLDAT 2: Măi, măi, măi!
SPIRIDUȘ: Bate vântul de la răsărit, ori bate vântul
de la apus și vă aduce... Vă văd cum veniți pe caii voștri
mari ori pe caii voștri mărunți și iuți... Vă văd fețele voastre ascuțite, cu buzele strânse, și ochii voștri înguști și
reci... Ochi în care nu este nimic... Decât vântul acela
care v-a adus...
SOLDAT 1: Și ce-ai vrea să mai fie în ochii noștri?
SPIRIDUȘ: Uite, îl vezi pe omul ăsta?
SOLDAT 1: Îl văd. Și ce-i cu asta?
SPIRIDUȘ: Dacă te uiți în ochii lui, vezi că sunt mari
și calzi... Și dacă te uiți mai de-aproape, vezi că în ochii
lui stăruie icoana pământului care l-a născut, cu ape și
dealuri domoale și cer...
SOLDAT 1: Și-apoi ce-i cu asta?
SPIRIDUȘ: În ochii voștri înguști, ca o lamă de cuțit,
nu stăruie nimic... Poate doar vântul care v-a adus...
SOLDAT 2: Vorbești prea multe tu, știi?
PĂTRU: Te-ai supărat?
SOLDAT 2: Eu? Nu m-am supărat încă, dar dacă
mai vorbește ăsta mult, simt c-am să mă supăr!
PĂTRU: Atunci mai dă-i, Fătule, mai dă-i să guste!
SOLDAT 2: (gustă) Așa! Dar până la urmă tot nu
mi-ați spus cine sunteți.
SPIRIDUȘ: Eu ți-am spus: sunt raza de soare care
cade-n baltă...
SOLDAT 2: Auzi la ăsta! Îmi vine să trag sabia!
PĂTRU: Vai de mine, sabia! Ăsta n-a gustat destul!
Mai dă-i, mai dă-i, Fătule!
FĂTU: Ia și gustă!
SOLDAT 2: (împunge cu suliţa) Dar tu? Tu cine ești?
PĂTRU: Eu sunt... Cum să-ți zic ca să-nțelegi? Mie
îmi zice Pătru și sunt un fel de popă...
SOLDAT 2: De-al ăstora, de-al slavilor?
PĂTRU: Nu, de-al valahilor, cum ziceți voi.
SOLDAT 1: Totuna e: de-ăștia, eretici, de răsărit...
PĂTRU: Dacă spui tu...
SOLDAT 1: Și-atunci de ce nu ești la biserica ta,
dacă ești popă? Ce cauți aici?
PĂTRU: Asta e: că nu sunt chiar popă... Sunt un fel
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de popă... Și-aici e biserica mea...
SOLDAT 2: Aici, în câmp? Printre tufe?
PĂTRU: Dumnezeu poate fi oriunde...
SOLDAT 1: Și în oala asta pe care-o fierbeți voi?
PĂTRU: Și-aici e puțin de Dumnezeu...
SOLDAT 1: Puțin de Dumnezeu... De-aia ești tu
numai puțin de popă?
PĂTRU: Vezi, de-aia! Ai priceput. Mai dă-i să guste,
Fătule, că-i face bine!
FĂTU: Ia și gustă!
SOLDAT 2: (împunge cu sulița) Dar tu cine ești?
FĂTU: Eu? Eu sunt un om...
SOLDAT 2: Un om, un om, văd eu că ești om... Dar
ce fel de om?
FĂTU: Un om. Asta sunt: un om.
SOLDAT 2: Și locuiești pe-aici?
FĂTU: Pe-aici, da...
SOLDAT 2: Ai pământ pe-aici?
FĂTU: Pământ zici?
SOLDAT 2: Pământ, da... Ești proprietar de pământ
sau ești șerb? Adică rob...
FĂTU: Nu sunt șerb.
SOLDAT 1: Atunci înseamnă că ai pământ!
FĂTU: Cum să zic? Mai adevărat ar fi că pământul
mă are pe mine...
SOLDAT 1: Cum? Cum adică? Cum te are
pământul?
FĂTU: Vezi tu... Noi suntem pe-aici fiecare din
câte-o palmă de loc... Unul dintr-un loc și altul
dintr-altul...
SOLDAT 2: Da, parcă înțeleg...
PĂTRU: Vezi dac-ai gustat?
FĂTU: Și fiecare suntem ai câte unui loc... Eu sunt
al unui loc de-aici, de după coastă... Așa-mi și spune:
ăl de după coastă...
SOLDAT 1: Și ești stăpân pe pământul tău? Ești
domnul acestui pământ?
FĂTU: Nu, mai degrabă el este stăpânul meu...
Pământul este domnul meu...
SOLDAT 2: Atunci înseamnă că ești șerb.
FĂTU: Nu sunt șerb! Pământul e stăpânul meu și
dacă el mi-este domn, și eu mă simt ca un domn!
SOLDAT 1: Ești domn? Te simți tu ca un domn?
FĂTU: Da, mă simt ca un domn! Vezi tu, în dealurile
acelea împădurite, eu am un loc al meu...
SOLDAT 2: Păi, ziceai că el te are pe tine!
FĂTU: Da, el mă are pe mine și eu îl am pe el... El
este domnul meu și prin asta sunt eu domn... E acolo o
poiană și-o bucată de pădure și-un pârâiaș... Se face
fân și-avem albine prin scorburi... Acolo mă urc eu din
când în când, și când trag cu coasa, ori când umblu cu
sacul în cap și văd de albine, mă simt ca un domn...
N-aș schimba cu nimeni pe lume asta... Avem și-o
colibă acolo... Cei mai vechi din neamul nostru se urcă
acolo și nu mai au dorință să se coboare... Acum e
moșul meu acolo... Și când mi-o veni rândul, am să mă
duc și eu acolo și n-am să mai cobor...
SOLDAT 2: Da, e o țară ciudată: oameni care zic că
sunt scântei... Popi care slujesc pe Dumnezeu din tufe...
Unul care e fiu al unei coaste de deal... Ciudat!
PĂTRU: Ți se pare ciudat?
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SOLDAT 2: Da, tare ciudat mi se pare...
SOLDAT 1: Cum să zic? Chiar toate în regulă nu par
a fi...
PĂTRU: Nu pare a fi în regulă, zici?
SOLDAT 1: Nu, nu prea...
PĂTRU: Mai dă-le, Fătule,! Mai dă-le să guste!
FĂTU: Ia! Mai gustați!
PĂTRU: Așa... Dar voi? Voi ce treabă aveți?
SOLDAT 1: Noi trebuie să veghem la drumul Măriei
sale... Mâine, ori când va binevoi Măria Sa, purcede din
tabără de la Lipova și trece pe-aici, către judele Toma...
SPIRIDUȘ: Către judele Toma? Parcă am auzit ceva
de asta...
SOLDAT 2: Ai auzit ceva de asta? De unde ai auzit?
Că nici noi nu știm decât de azi dimineață... Și-i mare
taină...
SPIRIDUȘ: Oho, pe-aici tainele se răspândesc iute!
Știi cum zboară?
SOLDAT 2: Cum? Cum zboară tainele?
SPIRIDUȘ: Uite-așa: ca gândul! Și eu sunt un fel de
taină...
SOLDAT 1: Ei, dar multe mai ești tu! Dar pe judele
Toma îl cunoașteți?
PĂTRU: Da, toată lumea îl cunoaște pe Toma Jude!
SOLDAT 1: Sigur. E un nobil de-al vostru!
FĂTU: E judele nostru...
SOLDAT 2: Și Măria Sa va binevoi poate să meargă
până la el... Dar asta deocamdată e o mare taină...
SPIRIDUȘ: Da, sigur, e-o mare taină!
SOLDAT 2: Și noi trebuie să-i veghem drumul...
FĂTU: Poate va vrea Măria Sa să meargă cu judele
Toma la vânătoare...
SOLDAT 1: Poate... Dar noi nu știm nimic... Asta nu
se spune nimănui! Dar judele Toma e vânător?
FĂTU: Judele Toma e cel mai iscusit vânător care
se află pe aceste locuri! Și cel mai harnic pescar!
SPIRIDUȘ: Cunoaște toate pădurile și văgăunile din
păduri... Știe toate potecile... Are prietenie cu urșii
bătrâni și de glasul lui ascultă și se tem haitele de lupi...
SOLDAT 2: Are prietenie cu urșii bătrâni? Cum vine
asta? Se poate așa ceva?
SPIRIDUȘ: Se poate, sigur că se poate! Judele
vorbește graiul sălbăticiunilor și tălmăcește ciripitul paserilor... Citește în drumul peștilor...
SOLDAT 2: Ei, vorbești și tu...
PĂTRU: Nu-ți vine să crezi?
SOLDAT 2: Păi cum să-mi vină să cred? Auzi: să
vorbească el graiul sălbăticiunilor!
PĂTRU: Atunci dă-i, Fătule! Dă-i să guste, poate
înțelege!
FĂTU: Ia! Ia aici și gustă!
SOLDAT 2: Da... Tare bun e!
FĂTU: Ia și gustă și tu!
SOLDAT 1: De bun e foarte bun, nimic de zis...
PĂTRU: Și nu ți se mai pare ciudat că...
SOLDAT 2: La drept vorbind, nu mi se mai pare chiar
așa de ciudat...
PĂTRU: Păi vezi? Ia mai dă-le, Fătule, mai dă-le!
FĂTU: Tare bucuros va fi Toma Jude de oaspeți așa
înalți! Tot se pregătește el de praznice...
SOLDAT 1: Se pregătește și el de... astea, cum le
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ziceți? Sărbătorile voastre de vară...
SPIRIDUȘ: De Sânziene?
SOLDAT 1: Da, asta e: Sânziene! Se pregătește și
el de Sânziene?
FĂTU: Nu, el nu se pregătește numai de Sânziene.
El are și praznicele lui.
SOLDAT 2: Ce fel de praznice? Așa, un fel de
sărbători de familie?
FĂTU: Cum zici: un fel de sărbători de familie... Mai
întâi are să facă o îngropăciune....
SOLDAT 1: Și asta e praznic?
FĂTU: Da, asta la noi e mare praznic!
SOLDAT 1: Auzi? Așa ceva n-am mai pomenit!
FĂTU: Da, își îngroapă părintele și face mare praznic... Și-apoi își însoară băiatul...
SOLDAT 1: Și face iarăși mare praznic?
FĂTU: Da, face un praznic foarte mare!
SOLDAT 1: Minunat! Așa ceva...
FĂTU: Dar ia gustați! Ia, mai gustați!
SOLDAT 1: Auzi, măi frate, să facă el mare praznic
la înmormântare...
PĂTRU: Da, face...
SOLDAT 2: Și voi? Sunteți chemați și voi la praznic?
PĂTRU: Noi? Sigur că suntem chemați!
SPIRIDUȘ: Fără noi nu se poate!
SOLDAT 2: Cum nu se poate fără voi? Doar cine-ți
fi voi?
FĂTU: Mai întâi că Toma Jude cheamă la praznice
pe toți oamenii, de pe toată valea... Apoi, fără noi nu se
poate, pentru că noi...
SPIRIDUȘ; Eu ațâț focul sub fripturi! Ha, ha! Și mă
strecor cu băutura în sângele oamenilor...
SOLDAT 1: Măi să fie!
FĂTU: Eu am în grijă toate rânduielile praznicelor...
Ca totul să meargă după obicei...
PĂTRU: Și-apoi fără mine nu se poate! Gândiți-vă
și voi: cine ar spune rugăciunea pentru mâncare și
băutură? Și pentru cei care au băut o cupă mai mult?
Și pentru cei cărora le place să se-avânte-n joc cu muierile?
SOLDAT 2: Da... Și țin mult praznicele astea?
FĂTU: Înmormântarea ține numai o zi... Și la urmă
se face o masă mare pentru toți oamenii de pe vale...
Și săracii sunt în fruntea mesei...
SOLDAT!: Auzi acolo! Săracii în fruntea mesei? Dar
de ce, mă rog?
PĂTRU: Pentru că altfel nu e primită pomana... E de
sufletul morților...
SOLDAT 2: Și nunta?
FĂTU: Nunta ține trei zile...
SOLDAT 2: Și în fiecare zi e masă?
FĂTU: Da, în fiecare zi e masă mare!
SOLDAT 1: Doamne, ce mai belșug!
FĂTU: Da, avem de toate!
SOLDAT 2: Și sărbătoarea voastră de vară?
FĂTU: Sânzienele?
SOLDAT 2: Da, Sânzienele!
FĂTU: Ce-i cu ele?
SOLDAT 2: Le mai țineți?
FĂTU: De ce să nu le mai ținem?
SOLDAT 2: Așa... Dacă tot aveți atâtea praznice...
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FĂTU: Asta nu se poate! Noi trebuie să ținem
neapărat toate sărbătorile! Și mai ales Sânzienele...
SOLDAT 1: De ce mai ales Sânzienele?
PĂTRU: Pentru că e sărbătoare mare, cea mai mare
sărbătoare de vară... Atunci se înnoiește anul...
SOLDAT 1: Cum, la voi anul începe vara?
PĂTRU: Anul începe de mai multe ori: se înnoiește
la răstimpuri! Acum se înnoiește anul de vară...
SOLDAT 2: Auzi ce lucruri minunate! Ia mai dă-mi,
mai dă-mi să gust!
PĂTRU: Dă-i, Fătule, dă-i că-i priește!
FĂTU: Ia, ia și gustă!
SOLDAT 2: Nu-i așa că-i un lucru minunat? Praznic
la nuntă, praznic la îngropăciune! Și să se înnoiască
anul de atâtea ori!
SOLDAT 1: Și iarăși praznic!
SOLDAT 2: Minunat lucru! Minunată țară!
PĂTRU: Vă place?
SOLDAT 2: Da, ne place mult!
SOLDAT 1: Tare mult ne place!
FĂTU: Asta ne pare bine!
SOLDAT 1: Fericit regele nostru că...
PĂTRU: Ce? Ce-i cu regele vostru?
SOLDAT 1: Asta voiam să spun: că, adică...
SOLDAT 2: Adică vrei să spui că...
SOLDAT 1: Da, asta voiam să spun... Dar nu știu
cum... Parcă am o greutate pe...
PĂTRU: Pe ce? Pe ce ai tu o greutate?
SOLDAT 1: Pe asta... pe... pe limbă...
SOLDAT 2: Dar e tare bine...
SOLDAT 1: E bine, da... Bine tare... Așa că regele...
PĂTRU: Da, puternic și măreț e Măria Sa regele Ludovic!
SPIRIDUȘ: Ha, ha, ha! Mii de coifuri cu pene!
SOLDAT 1: Regele nostru...
FĂTU: L-am văzut odată trecând spre tabără: Maica
mea, Doamne! Ce mai podoabe! Și ce mai cai!
SPIRIDUȘ: Și câte fiară!
FĂTU: Da, știi cum luceau oțelele? Îți luau ochii, nu
alta!
PĂTRU: Ai, drăguțul de rege!
SOLDAT 1: Regele nostru...
SOLDAT 2: Da, regele nostru...
PĂTRU: Da nu mai gustați? Gustați în cinstea regelui vostru cel mare și puternic!
SOLDAT 1: Dă încoace să gust! Regele nostru...
PĂTRU: Ai, drăguțul de rege!
FĂTU: Dar ce-i cu aceștia? Parcă au adormit! Hei!
(îi scutură pe rând) Au adormit buștean paznicii regelui!
PĂTRU: Lasă, nu-i nimica: dac-o fi nevoie, l-om păzi
noi pe drăguțul de rege!
TABLOUL 2

JUDEASA: Și, cum spuneam, cumătra noastră, mi
s-au făcut semne.
SPIRIDUȘ: Oho! Semne câte vrei! E plină lumea de
semne!
CUMĂTRA: (punând bobii) Ți s-a bătut pleoapa?
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JUDEASA: Da, mi s-a bătut pleoapa... Dar știi cum?
Parcă aveam un fluture aici, pe ochi, și uite-așa bătea
din aripă!
CUMĂTRA: Se poate...
JUDEASA: Așa e, cum îți spun! Și-apoi să vezi d-ta
junghi de acela ce m-a apucat sub coasta stângă...
SPIRIDUȘ: Coasta stângă e de la dracu!
CUMĂTRA: Mai taci, nevoie, Doamne iartă-mă! Dar
spune, Judeasa noastră, piciorul nu te trăgea?
JUDEASA: Vai, cum mă mai trăgea! Uite-așa
înțepenise! Și dumnealui râdea: se uita la mine și
râdea... Eu țapănă și el râdea...
SPIRIDUȘ: Dacă era de râs!
CUMĂTRA: Ce să fie de râs, că era de plâns, dacă
Judeasa noastră înțepenise... Dar așa sunt bărbații!
JUDEASA: Și-mi țiuiau urechile! Uite-așa, subțirel și
lung de tot, ca o trâmbiță mică de argint...
CUMĂTRA: Doamne ferește!
JUDEASA: Și-a căzut solnița...
CUMĂTRA: Și s-a risipit sarea?
JUDEASA: Toată! Ca prafu-n bătaia vântului
s-a-mprăștiat!
CUMĂTRA: Asta nu-i a bine!
JUDEASA: Și mâța noastră a neagră, știi d-ta...
CUMĂTRA: O știu, cum să nu...
JUDEASA: Și dumnealui... Dar ia spune: ce zic
bobii?
CUMĂTRA: Bobii?
JUDEASA: Bobii, da, ce zic?
CUMĂTRA: Apoi, Judeasa noastră, bobii nu prea zic
de bine...
JUDEASA: Vai de mine și de mine! Doamne apără
și păzește!
SPIRIDUȘ: (uitându-se la bobi) Călător de la drum
lung...
CUMĂTRA: Da, draga mea: călător de la drum
lung... Și nu cu gânduri bune...
SPIRIDUȘ: Unu-i uscat cum îi cureaua...
JUDEASA: Sunt mai mulți?
CUMĂTRA: Mai mulți, dar doi în frunte.
JUDEASA: Ăla uscat?
CUMĂTRA: Și încă unul, alb la față...
SPIRIDUȘ: Cu părul ca paiul...
JUDEASA: Ăsta-i regele...
CUMĂTRA: Care rege?
JUDEASA: Ăsta, al ungurilor, Ludovic... Îl așteaptă
judele...
CUMĂTRA: Ți-a spus judele d-tale?
JUDEASA: Mie? Să-mi spuie mie judele ceva?
Neam, niciodată!
CUMĂTRA: Atunci de unde știi?
SPIRIDUȘ: Zboară semnele peste tot! Se vede fața
lui albă și părul ca paiul!
JUDEASA: Știu eu, nu-ți fă d-ta grijă! Am eu semnele mele...
CUMĂTRA: Așa da! Să știi că așa spun și bobii:
călători mulți, de la drum lung, doi în față...
SPIRIDUȘ: Unul cu fața albă ca laptele, altul slab și
zbârcit, ca o curea...
CUMĂTRA: Dar nu cu gânduri bune...
JUDEASA: Auzi, Cumătra noastră, oare n-or fi...
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CUMĂTRA: Ce să fie?
JUDEASA: Oare n-or fi făcătură? Toate astea: bobii
și semnele și junghiurile și tot...
CUMĂTRA: Făcătură, aici?
JUDEASA: Da, făcătură.. Știi d-ta...
CUMĂTRA: Adică zici că de la...
JUDEASA: Da, Cumătra noastră! Așa-i cum
gândești și d-ta! Că nu poți să știi cum se uită ea la
mine! Alaltăieri, duminică, la biserică...
CUMĂTRA: Dumneaei?
JUDEASA: Da, dumneaei...
CUMĂTRA: Aia, la care mă gândesc eu...
JUDEASA: Aia, la care te gândești d-ta...
CUMĂTRA: Se poate să fie, Judeasa noastră! Se
poate, cum nu?
JUDEASA: Știi cum mă săgeta cu ochii? Să mă
lipească acolo, pe podeaua sfintei biserici, nu alta! Și
ochii ei parcă slobozeau foc, dar nu flacără și căldură,
nu, Cumătra noastră, ci foc subțire și rece, așa, ca o
săgeată de ghiaţă... Îl simțeam cum intră în mine, până
la șira spinării mă pătrundea, să mă-nghețe pe loc și nu
alta!
CUMĂTRA: Și d-ta crezi că...
JUDEASA: Da, Cumătra noastră, da... Câte țiituri și
câte farmece nu mi-a făcut ea mie... Mi-a spus mie...
Mi-au spus muierile! Cum se dezbracă în pielea goală
în zori de zi și se tăvălește în urzici crude, să se
lipească puterile farmecelor de ea! Și cum îmi fură ea
laptele vacilor și-oprește rodul găinilor și-mi stârpește
florile cele frumoase și legumele!
CUMĂTRA: Vai, că parcă mai nu-mi vine a crede!
JUDEASA: Ba să crezi, cumătră, să crezi! Că așa o
dușmancă rea și veninoasă nu se află pe lume! Și nici
n-am avut și-oi mai avea! Că cu tot neamul ei, de când
ne știm, așa ne dușmănește și uneltește și câte farmece
și...
CUMĂTRA: Mai că nu-mi vine a crede...
JUDEASA: Om vedea noi asta... Strânge bobii și
du-te iute, că-l aud pe dumnealui!
CUMĂTRA: Iaca mă duc.
SPIRIDUȘ: Are fața albă ca laptele. Zic unii că
trăiește numai cu lapte acru...
JUDEASA: Și nu pune vin pe limbă?
SPIRIDUȘ: Pune, dar numai noaptea, când e singur,
să nu-l vază nimeni...
JUDEASA: Și celălalt?
SPIRIDUȘ: Numai azimă uscată de-a lor, nedospită,
înmuiată cu vin dres cu multă, multă apă!
JUDEASA: Și altceva nimic?
SPIRIDUȘ: Nimic!
JUDEASA: Primăvara, friptură de miel?
SPIRIDUȘ: Deloc!
JUDEASA: Toamna, de berbece gras?
SPIRIDUȘ: Nici vorbă!
JUDEASA: Nici gâscă friptă-n cuptor?
SPIRIDUȘ: Nici.
JUDEASA: Și iarna?
SPIRIDUȘ: Vrei să spui că de-ale porcului?
JUDEASA: Da, cârnați, răcituri?
SPIRIDUȘ: Nu se atinge!
JUDEASA: Dar colaci?
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SPIRIDUȘ: Deloc, numai azimă înmuiată cu puțin
vin... Și-acela dres cu multă, multă apă...
JUDEASA: Așa ceva n-am pomenit de când trăiesc
eu pe lumea asta! Și-atunci, ce mai înțeleg ei din viață?
SPIRIDUȘ: Din viață?
JUDEASA: Da, din viață, dacă de mâncare nu se
bucură, de băutură nici atât... Înseamnă că nu știu ce-i
petrecerea cu prietenii!
SPIRIDUȘ: Ți-am spus: regele bea singur, pe ascuns, și numai noaptea!
JUDEASA: Atunci e rău! Cu ăștia tare greu ne va fi!
SPIRIDUȘ: Intră soarele-n nori! Iaca m-am dus și
eu.
TOMA JUDE: (intrând) Muiere, am primit veste că
ne vin oaspeți de seamă. Cată și te pregătește!
JUDEASA: Ce oaspeți, bărbate, și când îmi spui
d-ta?
TOMA JUDE: Oaspeți de seamă, muiere, cei mai de
seamă! Și-ți spun și eu când aflu.
JUDEASA: Așa ești d-ta totdeauna! Dar puteai să
mă scutești astăzi de oaspeți!
TOMA JUDE: Asta nu-i în puterea mea, muiere! Sunt
aici rosturi mult mai tari decât noi...
JUDEASA: Da, dar știi d-ta ce zi e ziua de astăzi?
TOMA JUDE: Știu, cum să nu știu.
JUDEASA: Nu știi nimic! Astă zi e o zi cât se poate
de grea pentru mine și tocmai într-o zi ca asta ți-ai găsit
d-ta...
TOMA JUDE: Nu mi-am găsit eu, știi bine. Și
cunoști, tot atât de bine ca și mine, că știu ce zi e ziua
de astăzi! Că doar pe părintele meu îl încredințăm
pământului.
JUDEASA: Așa? Și tocmai într-o zi ca ziua de astăzi,
când îl îngrop eu pe tatăl bărbatului meu ți-ai găsit d-ta
să-ți aduci oaspeți!
TOMA JUDE: Sunt peste vrerea mea, femeie!
JUDEASA: Peste vrerea d-tale? Aș vrea să știu și
eu ce este peste vrerea judelui Toma?
TOMA JUDE: Stăpânirea! Stăpânirea este peste
voia judelui și regele întruchipează această stăpânire...
JUDEASA: Așa? Asta am vrut să știu!
TOMA JUDE: Ce? Ce-ai vrut să știi?
JUDEASA: Am vrut să știu dacă vine chiar regele,
cum mi s-a făcut mie semn! Că eu de la semnele și mijloacele mele cată să aștept vești... Că altcineva mie
nu-mi spune!
TOMA JUDE: Cine vrei să-ți spună?
JUDEASA: Domnul și bărbatul meu aș vrea să-mi
spună! Să pot și eu să mă pregătesc de așa oaspeți
înalți!
TOMA JUDE: Uite, domnul și bărbatul tău îți spune
să te pregătești că îți vine regele ca oaspete în casă!
JUDEASA: Regele ungur și papistaș?
TOMA JUDE: Da, regele papistaș... Numai că nu-i
ungur: e frânc de neam și-i regele ungurilor... Și-al Ardealului...
JUDEASA: Da, știu asta.
TOMA JUDE: Dacă știi, atunci mă mir de ce mai
atâta vorbă!
JUDEASA: Pentru că în casa asta e un răposat pe
care mai întâi trebuie să-l încredințăm celor veșnice,
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după datina noastră... Și tocmai într-o zi ca asta ți-ai
găsit d-ta să-ți aduci în casă oaspeți străini și papistași...
TOMA JUDE: Dar ți-am mai spus o dată, muiere, că
sunt temeiuri adânci...
JUDEASA: Ce temeiuri mai adânci pot să fie decât
îngropăciunea tatălui soțului meu, la care sunt nevoită
să văd față de papistaș?
TOMA JUDE: Temeiuri adânci, femeie, care țin de
însuși rostul judeciei mele... Căci, cum bine știi și destul
te-ai văicărit și ai blăstămat, când ai aflat că, în țara
noastră, a Ardealului, rangurile trebuie întărite de însuși
regele, printr-un semn al său... Și că nici un rang nu mai
e recunoscut fără semnul regal...
JUDEASA: Și pentru acest semn l-ai chemat d-ta în
ospeție pe rege?
TOMA JUDE: Nu pentru acest semn l-am chemat eu
în ospeție pe rege! Dar pentru acest semn, când regele
a lăsat să se înțeleagă că ar vrea să vină în ospeție la
mine, nu m-am putut opri să mă grăbesc a-l primi!
JUDEASA: Adică să mă grăbești pe mine a-l primi?
TOMA JUDE: Știi ceva? Nu le mai tot întoarce cum
vrei d-ta!
JUDEASA: Dar cum să le-ntorc? Cum vrei d-ta?
TOMA JUDE: Așa să le-ntorci: cum vreau eu... Că,
deocamdată, eu sunt jude și bărbat în casa asta! Și cred
c-am vorbit destul! Du-te acum degrabă și-ți fă datoria,
că de nu...
JUDEASA: Că de nu, ce?
TOMA JUDE: De nu, mă silești, muiere, să pun
mâna pe bici!
JUDEASA: Să pui mâna pe bici? În casa asta?
TOMA JUDE: Da, aici!
JUDEASA: Să auză toți oamenii casei și slugile?
TOMA JUDE: Să auză!
JUDEASA: Ha! Am trăit s-o ajung și pe asta! Nici
liniștea morții tatălui bărbatului meu... Ha! Că dumnealui
e domn și stăpân în casa aceasta! Ce fel de domn și
stăpân? Că dacă e vorba de greu, tot pe mine cad
toate! Și dacă e vorba de greu, dumnealui se ia frumos,
se urcă pe cal, se înconjură de slugi și de prieteni, dă
drumul la câini și se duce la vânătoare...
TOMA JUDE: Ce-ai d-ta cu vânătoarea mea acum?
JUDEASA: Am, că așa faci d-ta, numai plăcerile
d-tale le urmezi și de casa asta și ce se-ntâmplă cu ea
nici că-ți pasă!
TOMA JUDE: Păi tocmai că de casa asta e vorba
acum!
JUDEASA: Păi da, că dacă te duci la vânătoare ori
la pescuit, cine te mai vede, prin casa asta, vreo
săptămână? Că te cufunzi în cele păduri, ori în cele
ape, de nimeni nu-ți mai ia urma! Am auzit eu că te
înhăitezi cu urșii ori cu alte fiare ale pădurii și că maica
d-tale a stat pierdută mai mult de trei luni la o vizuină
de urs înainte de a te avea pe d-ta...
TOMA JUDE: Muiere! Păzește ce vorbești!
JUDEASA: Eu nu vorbesc! Eu spun numai ce aud
de la alții! Că te duci pe râu în jos și te pierzi pe la cele
bulboane cu apă moale și lină...
TOMA JUDE: Ce-ai d-ta cu bulboanele acelea?
JUDEASA: Am, că n-aș avea nimic, dacă nu mi-ar
spune mie cine mi-a spus că este-acolo o peștoaică cu
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coapsă de muiere și glas fermecat...
TOMA JUDE: Vorbești minuni d-tale!
JUDEASA: Și când întârzii, peste noapte, și dormi
în fânuri ori în scorburi de salcie și vin țigăncile de la
sălașurile lor să se îmbăieze noaptea, la râu, pe lună...
TOMA JUDE: Și ce-i cu asta?
JUDEASA: Mi-au spus mie oameni de încredere,
asta să știi d-ta, mi-au spus mie că au văzut ieșind ursul
din scorbură, mormăind și cu brâncele-ntinse către
țigăncile-n pielea goală!
TOMA JUDE: Muiere! Ție nu-ți sunt toate acasă!
JUDEASA: Ba îmi sunt, ai să vezi d-ta că-mi sunt!
C-oi pune să sece râul și-oi da foc la sălașele de țigani!
Asta am să fac! (iese)
TOMA JUDE: Du-te-nvârtindu-te! (strigă) Hai,
Fătule, care sunteți pe-aici?
FĂTU: (intrând) Ce-i porunca?
TOMA JUDE: Eu cată să ies în calea regelui... Sunt
toate rânduite după trebuință?
FĂTU: Fii fără grijă, jude, totul e rânduit! Așteptăm
numai semnul de clopot, de la clopotnița din deal...
Părintele Dragomir și-a pus odăjdiile pe el și-i pregătit...
Bocitoarele-s pregătite și ele...
TOMA JUDE: Vasilică-i în turn?
FĂTU: În turn! La vremea rânduită, va trage de funie.
Funia va trage de clopot și clopotul va da vestire. Atunci
va da glas și părintele Dragomir și eu voi fi alături de el,
după rânduială.
TOMA JUDE: Numai că Vasilică să facă bine
s-aștepte semnul meu! Fără semnul meu nu-ncepe
nimic!
FĂTU: Am înțeles și-am să reped un băiețaș la
Vasilică, cu cuvânt s-aștepte semnul domniei tale!
TOMA JUDE: Așa să faci! (iese)
FĂTU: Măi Spiriduș, ia trimite tu un băietan la
clopotniță, în deal, să-i spună lui Vasilică s-aștepte
semn de la judele nostru!
SPIRIDUȘ: Îi trimit eu un gând de-al meu!
FĂTU: Măi, Spiriduș!
SPIRIDUȘ: Fii fără teamă, am un gând bun și harnic:
până să zici d-ta cuvântul ce-ai de spus clopotarului, el
și este acolo și i-l spune la ureche!
FĂTU: Măi, Spiriduș, să nu iasă vreo încurcătură,
ceva, că mă taie judele... Ști tu cum e dumnealui la
mânie!
SPIRIDUȘ: Știu eu prea bine! Cine crezi că-i pune
foc în vârful biciului, de pocnește și scoate scântei? Șiapoi cine crezi că-i domolește mânia, potolindu-i svâcnetul sângelui?
Intră Toma Jude, în urma regelui și-a prelatului catolic.
TOMA JUDE: Măria Ta, aceasta-i casa noastră șiacum e a Măriei Tale! Fii bine venit sănătos și să-ți
priască șederea sub acoperișul ei!
LUDOVIC: Deci asta-i casa d-tale, jude?
TOMA JUDE: Asta-i, Măria Ta...
LUDOVIC: Și judecia d-tale?
TOMA JUDE: E-o judecie peste douăsprăzece
sate...
LUDOVIC: Douăsprăzece sate... Asta e feuda pe
care-o stăpânești?
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TOMA JUDE: Măria Ta, n-o stăpânesc eu cât mă
stăpânește ea pe mine...
LUDOVIC: Cum așa? Feudalul este domn și stăpân
absolut peste feuda lui... Cu delegație din partea regelui
său... Care are delegație de la Cel Atotputernic... Nu-i
așa, Pater?
PATER: Așa este, Maiestatea Voastră: dreptul feudal
emană de la Dumnezeu, care are în regi reprezentanți
ai puterii Lui în lumea noastră pământeană...
TOMA JUDE: Așa este, Măria Ta, în regatele din
Apus și în regatul Ungariei, pe care-l stăpânește Măria
Ta... Noi, aici, în țara Ardealului, trăim din moși strămoși
în obștii de oameni slobozi și deopotrivă unul cu altul...
LUDOVIC: Atunci pentru ce mai ești jude peste ei?
TOMA JUDE: Ca să iau asupra mea toate
răspunderile traiului în deobște: eu îi chem în fața mea
la judecată și tot eu le dau semn să se adune pentru
oaste.
LUDOVIC: Hm... O să mai vedem noi asta... Ca regatul să fie tare, e nevoie de puterea unită ca într-un
singur mănunchi a supușilor lui... Iar domnii feudali sunt
legăturile tari care țin strâns acest mănunchi...
TOMA JUDE: Așa o fi, Măria Ta...
PATER: Așa este, jude Toma! Așa este! Iar mâna
care ține mănunchiul e regele! Ne rugăm Celui de Sus
să dea puteri acestei mâini, să poată lovi cu tărie acolo
unde este nevoie; dar și feudalii, adică legătura
mănunchiului, din partea lor, trebuie să fie tari! Altfel puterea regelui n-are cum lovi!
LUDOVIC: Mda.... (uitându-se în jur) Și acesta este
castelul și domeniul dvs.?
TOMA JUDE: E mult spus castel, Măria Ta... Avem
însă aici tot ce ne trebuie... Gospodăria noastră nu e
prea mare, însă gândesc că e destul de bine rânduită.
Avem dincoace încăperile noastre și ale oamenilor de
ajutor. Dincolo, grajduri și șuri... Suntem înconjurați de
o livadă... Nu departe avem un lac pentru pește... În
luncă avem câmpurile cu grâne și mei, fânețe și
pășuni... Pe dealurile din jur începe pădurea....
PATER: Ca necesitate de subzistență văd că totul e
asigurat.
TOMA JUDE: Tot ce se află în lumea înconjurătoare,
în mare și din belșug, la noi este aproape și cât ne trebuie... Pământul tot e cuprins în valea aceasta, iar cerul
veghează asupra lui.
PATER: Pământul tot... Și cerul... Dar ia spune-mi,
jude, ce loc ocupă Dumnezeu în această mică lume
care spui că cuprinde cât lumea cea mare?
TOMA JUDE: Dumnezeu e cu noi, sfințite părinte!
PATER. Nevăzut?
TOMA JUDE: Nevăzut, căci nevăzută este ființa
Celui Atotputernic pentru ochiul muritorului...
PATER: Dar semnele prezenței Lui în lume?
TOMA JUDE: Semnele lui sunt peste tot în jurul
nostru! De-aceea eu și oamenii mei avem grijă să nu
călcăm vreo floare, să nu zmintim vreo pasăre din zborul ei. Căci floarea și pasărea...
PATER. Nu la astea mă gândeam, jude! Ci la semnele puse de om întru slava Celui Atotputernic...
TOMA JUDE: Adică biserici sau temple?
PATER: Da, asta vroiam să spun!
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TOMA JUDE: Vedeți, Măria Ta și sfinte părinte, în
vârful colinei aceleia, un semn negru, ascuțit, care împunge cerul?
PATER. Da, parcă văd așa ceva.
TOMA JUDE: E clopotnița bisericuței noastre.
PATER: Mai degrabă modestă...
TOMA JUDE: Nouă ne este destul ca să-L primim
pe Cel de Sus în mijlocul nostru...
PATER: Dumnezeirea e măreție, jude! Măreție și putere! Ea cere semne pe potrivă, care s-o dezvăluie
simțurilor noastre și să le umilească prin măreție și putere!
TOMA JUDE: Dumnezeul nostru e bun și blând,
sfinția ta... Îl primim ca pe un apropiat al nostru...
PATER: Și nu vă înspăimântă?
TOMA JUDE: Numai când suntem în greşală și
merităm pedeapsa și spaima care-o însoțește... Altfel,
Dumnezeu ne este de ajutor.
PATER: Mda... Stranie credință... Vom mai vedea
noi asta...
LUDOVIC: Și eu zic, Pater, că trebuie să ne mai
gândim la toate acestea... Regatului nostru îi trebuie
tărie și măreție... Și numai religia noastră romană
dreptcredincioasă îi poate sluji de temei pentru această
tărie și măreție!
PATER: Ați rostit cuvinte pline de adevăr, Maiestatea
Voastră!
Se aud clopote.
PATER: Cu întârziere...
TOMA JUDE: Ba cu grăbire! Fătule, ce mi-ai făcut?
N-a așteptat semnul meu băiatul...
PATER: Spuneai ceva, jude?
TOMA JUDE: Nimic... Ziceam de clopote...
PATER: Tocmai: și eu ziceam de clopote... Cu întârziere...
TOMA JUDE: Eu ziceam cu grăbire... N-au văzut
semnul!
PATER: Ce nevoie aveau de semn? Ei, de-acolo, nu
văd convoiul?
TOMA JUDE: Ba, de-acolo, din clopotnița
bisericuței, se vede toată valea...
PATER: Și-atunci... N-au văzut convoiul?
TOMA JUDE: Dar nu pentru convoi bat clopotele,
prea sfinte!
PATER: Nu pentru convoi? Mă mir! Dar pentru ce?
TOMA JUDE: Cum să vă spun? Măria Ta, mă rog cu
plecăciune pentru îngăduință!
LUDOVIC: Spune, spune, domnule jude!
TOMA JUDE: Măria Ta, părintele nostru s-a trecut
din viață...
PATER: Părintele vostru?
TOMA JUDE: Da, tatăl meu... A răposat acum două
zile...
PATER: Și?
TOMA JUDE: Și, după rânduiala noastră, azi îl trecem la cele veșnice... Cu îngăduința domniilor voastre...
Și de-aceea bat clopotele...
PATER: De-aceea bat clopotele, va să zică? Și ce
înțelegeți voi prin trecerea la cele veșnice?
TOMA JUDE: După rânduiala noastră din strămoși,
un om care-a părăsit viața celor vii e încredințat celor
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morți... Spre viață veșnică...
PATER: Și cum faceți voi trecerea la cele veșnice?
TOMA JUDE: Cei mai apropiați din rudele mortului
îl iau și-l încredințează celor duși...
PATER: Și unde faceți voi această încredințare?
TOMA JUDE: Aici, în casa în care-a trăit răposatul o
viață întreagă... Cu voia domniilor voastre, Măria Ta și
prea sfinte părinte, v-am ruga să ne îngăduiți să împlinim această rânduială... Și să fiți de față, dacă
binevoiți... Ne-ați face mare cinste!
LUDOVIC: Bine, jude, împliniți-vă rânduielile!
PATER: Deci de-aceasta bat clopotele?!
TOMA JUDE: Clopotarul a văzut că soarele a ajuns
la un anumit semn pe cer și că e timpul... N-a mai
așteptat semnul meu... Și el ne-a dat de știre... Noi îl
luăm pe cel răposat și, în cântecele femeilor bocitoare
și în rugăciunile părintelui nostru Dragomir, îl ducem sub
prunii din livadă... Acolo îl așteaptă ceata morților...
LUDOVIC: Sub prunii din livadă? Voi n-aveți cimitir
rânduit?
TOMA JUDE: Noi ținem morții noștri în preajma
noastră, cum au fost în viață... Și la praznicele mari de
peste an îi pomenim și-i avem alături de noi...
PATER: Și vine chiar ceata morților să-l ia?
TOMA JUDE: Vine, sfinția ta! Se scoală morții noștri
bătrâni de sub pruni și vin și ni-l iau... Iar noi îl
încredințăm lor în cântări de jale și rugăciuni... Dar, dacă
binevoiți, putem să pornim, că e timpul... Se-aud bocitoarele și începe și părintele Dragomir slujba lui!
LUDOVIC: Să mergem dar!
TABLOUL 3

LUDOVIC: Ei, ce zici, Pater?
PATER: Maiestate, sunt uluit: nu credeam că, într-un
regat creștin, la treisprăzece secole și mai bine de la
venirea Mântuitorului, să se petreacă astfel de lucruri!
LUDOVIC: Dar s-au petrecut, s-au petrecut, Pater,
de-adevărat?
PATER: Maiestatea voastră vrea să spună că s-ar fi
putut să fie doar o iluzie? E drept: noi n-am văzut nimic,
dar ei se comportau de parcă ar fi văzut într-adevăr spiritele morților întruchipate...
LUDOVIC: Ca să-ți spun drept, în acest fel gândesc:
a fost vorba de o iluzie ale cărei victime ei sunt! Cine-și
poate închipui că, în lumea noastră, morții se ridică
de-adevăratele de sub pământ și vin, așa cum părea
că-i văd ei, să-și primească un nou venit și să-l ducă cu
ei.... Nu, Pater, am fost supuși unei vrăjitorii...
PATER: Dar cine să fi făcut vrăjitoria? Am auzit
incantații de jale, e drept, foarte tânguitoare, dar nici un
semn de acțiune magică.
LUDOVIC: O, Pater, știi foarte bine că tehnicile
vrăjitorești sunt pe cât de rafinate, pe atât de diverse!
PATER: E-adevărat, Majestate!
LUDOVIC: Și e suficient să-ți amintești figurile femeilor acelora, bocitoarele, cum le spun ei, ca să-ți dai
seama că fiecare din ele ar putea fi autoarea unei vrăji...
PATER: E adevărat, Majestate, și mai ales Doamna
casei...
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LUDOVIC: O, cât despre soția judelui, nu pot să-i uit
fața și mai ales privirea cu care părea că ne caută cele
mai ascunse cute ale sufletului!
PATER: E un mare adevăr în tot ce spuneți, Majestate! Dar chiar vrăjitorie fiind, cred că sunteți de acord
cu mine că e foarte rară întâmplarea să poți asista la
un astfel de caz de vrăjitorie colectivă!
LUDOVIC: E adevărat, Pater, e foarte adevărat ceea
ce spui...
PATER: Și-apoi, Majestate, vrăjitorie fiind, e sigur că
gestul vrăjitoarei sau al vrăjitoarelor a fost dictat de o
putere ascunsă și mult mai mare...
LUDOVIC: Te gândești, Pater, te gândești la...
PATER: Da, Majestate, mă gândesc la puterea
diavolească! Ea singură numai poate să fie în spatele
unor astfel de iluzii colective, cum foarte bine le-a numit
Majestatea Voastră! Și de aceea spuneam că sunt uluit
și că nu credeam că, în vremea noastră și în luminatul
nostru regat, să mai întâlnim astfel de..., astfel de...
LUDOVIC: Da, Pater, ai întru totul dreptate!
PATER: Este lucrarea diavolului, Majestate, și dacă
pentru moment am putut cădea pradă iluziei, capcanei
pe care ei ne-au întins-o cu perfidie, suntem datori să
ne revenim în fire, să recunoaștem răul și să-l combatem! Gândesc că această țară ne va de lucru mai mult
decât am socotit noi la început!
LUDOVIC: Ciudată țară!
PATER: Mai mult decât ciudată, Majestate!
LUDOVIC: Parcă am intrat în altă lume... Mă cuprinde un sentiment straniu...
PATER: O lume sălbatică, Majestate!
LUDOVIC: Nu pot să-mi șterg din amintire! Și popa
acela... Să fie oare nebun?
PATER: E numai ignorant și sălbatic! Stăpânit de demonul ereziei!
LUDOVIC: Și cortegiul acela înaintând sub pruni!
Părea că vin sau se duc undeva foarte departe! E o
lume... E o lume sau foarte bătrână, care mai păstrează
încă vii ereziile străvechi, sau foarte tânără, care-și
încropește demoni noi și sălbatici...
PATER: Diavolul stăpânește peste acest tărâm primitiv!
LUDOVIC: Și femeile... Totul pare să-mi scape! Simt
că nu-i al meu, nu e tărâmul meu!
PATER: Majestate! Domnul ne-a pus în față o nobilă
misiune!
LUDOVIC: Da, da, va trebui să-i aducem sub ascultare!
PATER: Va trebui să-i scoatem din întunericul ereziei! Să-i aducem la lumina credinței adevărate!
LUDOVIC: Regalitatea va trebui să-și exercite și aici
drepturile ei divine!
PATER: Fie ca cel atotputernic să Vă întărească
brațul! Să țineți dârz sabia supra lor!
LUDOVIC: Da, coroana regală trebuie să-și consolideze aici stăpânirea!
PATER: Maiestate!
LUDOVIC: Spune, Pater!
PATER: E cineva pe care v-aș ruga să-l ascultați!
LUDOVIC: Vreun solicitant? E târziu și sunt obosit.
PATER: Nu e solicitant, Maiestate.
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LUDOVIC: Dar atunci ce e?
PATER: Acum e momentul să-l ascultați! E un pelerin, un călător...
LUDOVIC: Și ce-are să-mi spună?
PATER: A văzut multe țări, Maiestate.
LUDOVIC: Și eu am văzut destule, pater, știi bine
asta...
PATER: Dar el a văzut Transilvania...
LUDOVIC: Și eu am văzut-o, doar știi...
PATER: Dar numai în treacăt... Dacă Maiestatea
Voastră îmi permite...
LUDOVIC: E adevărat, numai în treacăt...
PATER: El o cunoaște bine.
LUDOVIC: E târziu, totuși...
PATER: Acum e momentul! Vă implor, Maiestate,
dați ascultare presentimentului meu!
LUDOVIC: Bine, fie... Să vină!
PATER: (face un semn) Apropie-te!
ISCOADA: (se lasă într-un genunchi) Mă închin
Maiestății Voastre!
LUDOVIC: Ești pelerin?
ISCOADA: Sunt călător... Veșnic pe drumuri!
LUDOVIC: Cauți ceva?
ISCOADA: Caut ceea ce n-am întâlnit niciodată!
LUDOVIC: Cine te mână?
ISCOADA: Un vânt! Un vânt puternic venit de departe! Îl simt cum îmi apasă spatele și cum mă
împinge... Și umblu, umblu necontenit...
LUDOVIC: Cât ai văzut din lume?
ISCOADA: Cât Alexandru cel mare și Cezar la un
loc! Din Englitera până în India și de pe Nil până la
zăpezile veșnice...
LUDOVIC: Țara mea ți-e cunoscută?
ISCOADA: Cunosc fiecare livadă de portocali din Sicilia și fiecare podgorie din Anjou!
LUDOVIC: Ziceam de țara pe care o am în
stăpânire...
ISCOADA: Mai mult decât orice parte din lume!
LUDOVIC: Cunoști Transilvania?
ISCOADA: În amănunțime! I-am străbătut fiecare
drum, fiecare potecă.
LUDOVIC: Ai putea s-o descrii și s-o apreciezi în
comparație cu celelalte țări pe care le-ai cunoscut?
ISCOADA: Nu-mi cereți un lucru ușor, Maiestate!
PATER: Cine ți-a spus că ai fost chemat aici pentru
lucruri ușoare?
ISCOADA: Aveți dreptate, prea sfinte! Aș putea să
încerc... Mă străduiesc...
LUDOVIC: În ce constă greutatea? De ce e nevoie
de efort, de străduință, pentru o simplă comparație?
ISCOADA: Maiestate, îngăduiți-mi...
LUDOVIC: Ce aștepți de la mine? Ce vrei să-ți
îngădui?
ISCOADA: Ca să trec această probă, e nevoie de
toate resursele mele!
PATER: Folosește-le, ce mai aștepți?
ISCOADA: Și de cele legate de suflet, nu numai de
rațiune...
PATER: Ești supus regelui tău cu trupul și sufletul!
Nu uita asta!
ISCOADA: Nu uit...
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PATER: Atunci, ce mai aștepți?
ISCOADA: Maiestate! E greu de judecat Transilvania în comparație cu alte țări din lume, pentru că Transilvania are darul să te robească, să te supună cu
farmecul ei...
LUDOVIC: Și alte țări din lume, nu?
ISCOADA: Nu ca Transilvania, Maiestate, adică nu
în felul ei... Care te cuprinde ca o patimă...Ca dragostea
pentru femeie...
PATER: Spune, te ascultăm!
ISCOADA: Știți, Maiestate, dragostea pentru femeia
căreia îi vezi slăbiciunile și cusururile femeiești, dar nu-i
poți scăpa de înlănțuirea farmecului...
PATER: Și?
ISCOADA: Maiestate! Sfinția voastră! Transilvania
nu e un paradis terestru presărat de câmpuri de flori și
râuri cristaline!
LUDOVIC: Nu, sigur că nu! Asta o știm și noi!
ISCOADA: Transilvania poate fi și este o țară
sălbatică și rea!
PATER: Poate asta? Este?
ISCOADA: Poate! Este! A dovedit-o și-o va mai dovedi! Dar e, totodată, și o țară bună și primitoare, ca o
pâine caldă...
LUDOVIC: Cu ce ai asemui-o, în întregul ei?
ISCOADA: Cu o cetate! E înconjurată de munți din
toate părțile... Și are numai câteva porți de intrare...
LUDOVIC: Da, știm, noi ne aflăm acum lângă una
din aceste porți...
ISCOADA: Întocmai... Și nu cred că este țară pe
lume mai bine apărată, în mod natural, de zidurile
munților!
PATER: Și între ziduri?
ISCOADA: Asta e, că între zidurile munților nu este
așezare omenească rânduită, nici grădină! Să nu vă
așteptați să găsiți o grădină între ziduri, Maiestate!
LUDOVIC: Dar ce? Ce e între ziduri?
ISCOADA: Ce e între ziduri? Cum să zic eu? Poate
mai bine să spun că între ziduri e o lume, o lume
întreagă, foarte bătrână și foarte tânără, totodată, foarte
sălbatică și foarte primitoare în același timp... O lume
cu toate ale ei...
LUDOVIC: Adică?
ISCOADA: Sunt codrii bătrâni... Par nesfârșiți...
Acoperă cea mai mare parte din pământul dintre
munți... Dar sunt și dealuri pleșuve, acoperite de iarbă,
cărora localnicii le spun câmpie... Și sunt câmpii de-a
lungul râurilor, lunci...
PATER: Spune! De ce te-ai oprit?
ISCOADA: Sunt unele râuri care curg pe prundiș de
aur, mă credeți, Maiestate?
LUDOVIC: Am auzit povestea asta. Dar este oare
adevărat?
ISCOADA: Am cules, cu mâna mea, eu însumi aur
din prundiș!
PATER: Bine... Spune mai departe!
ISCOADA: În codrii aceia fără sfârșit domnește
sălbăticia...
LUDOVIC: Fiare sălbatice?
ISCOADA: De toate! Boi sălbatici, urși, lupi, râși,
jderi, cerbi și căprioare... Turme întregi!
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LUDOVIC: În lunci?
ISCOADA: Luncile sunt cultivate: grâne, mei... La
marginea pădurilor se aleg livezile de pomi roditori...
Printre viță sălbatică, prin lăstăriș de zmeură și mure,
cresc meri și peri... Mai la margine, pruni... De cum dă
căldura, apar fructele... Nu le cultivă nimeni... Cel de
Sus, se vede, rânduiește soarele și ploile... Fragi, cireși,
vișine... Apoi încep merele și perele... Prunele și mai
ales strugurii, în toamnă...
LUDOVIC: Recolte bogate?
ISCOADA: Când, cum... Dar fructele au fiecare o
aromă tare... Localnicii le consumă cu religiozitate, în
cadrul unui adevărat ritual... Cred în virtuțile lor curative... De altfel, dealurile și luncile sunt pline de flori și
plante cu virtuți vindecătoare... Le cunosc până și animalele...
PATER: Până și animalele? Ia seama la ce spui!
ISCOADA: N-aș vorbi, dacă n-aș fi văzut cu ochii
mei, sfinția voastră! Câinii bolnavi se târăsc până la
marginea câmpului cu flori și apucă planta știută de ei
între dinți... O mestecă îndelung și se fac sănătoși! Am
văzut eu asta!
LUDOVIC: Viță de vie?
ISCOADA: Se spune că o moștenesc de la dacii cei
vechi.
LUDOVIC: Fac vinuri?
ISCOADA: Fac vinuri tari, cu o anumită asprime, dar
și cu mari calități: sunt vinuri aromate...
PATER: Obișnuiești să bei vin?
ISCOADA: Sfinția voastră, mărturisesc că da!
LUDOVIC: Și cum sunt vinurile lor, în comparație cu
altele?
ISCOADA: Dau o stare cu totul deosebită...
PATER: Te-ai amețit cu vin?
ISCOADA: De mai multe ori... Peste tot pe unde-am
umblat... Dar aici, beția, dacă-mi permiteți, Maiestate și
sfinția voastră, beția nu e grea și întunecată, nici ușoară
ca un vis... E o stare ciudată de avânt, în care te simți
părtaș cu trupul și cu spiritul la viața firii înconjurătoare...
Bei vin și simți că toată ființa ți-a fost cuprinsă de o putere ascunsă, pe care-o recunoști și în ființele dimprejur...
LUDOVIC: Da, curios... Cum sunt iernile?
ISCOADA: Aspre, dar nu peste măsură. Frigul e
tare, dar crivățul din stepa scitică nu are aici putere. Verile nu ajung la dogoare de nesuferit. Mai vine chiar
câte-o furtună care umflă râuri, rupe copaci, dărâmă
maluri, mișcă dealuri din loc, inundă câmpia, dar destul
de repede totul se potolește... Serile, mai ales, au o
dulceață și o pace nemaiîntâlnite...
LUDOVIC: În totul, o țară minunată, nu?
ISCOADA: Nu în totul, Maiestate, dacă-mi îngăduiți!
În totul, o țară mai degrabă ciudată! Forțele obscure
care acționează în tot ce e vietate au aici o putere
neobișnuită... Dacă permite Maiestatea Voastră să povestesc o întâmplare...
PATER: Din viața ta?
ISCOADA: Din cele pățite de mine pe acest tărâm...
LUDOVIC: Spune, te ascultăm!
ISCOADA: Într-un an mă hotărâsem să mă stabilesc, pentru o vreme, în țara aceasta... Făcusem
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tovărășie și vecinătate cu un bătrân ciudat, care locuia
într-o poiană, în mijlocul unei păduri seculare... Se
ocupa cu strânsul mierii sălbatice și, la rândul lui, avea
tovărășie cu un urs...
PATER: Cu un urs sălbatic, adevărat?
ISCOADA: Întocmai, sfinția voastră: de-adevărat, un
urs sălbatic. L-am văzut și eu în câteva rânduri venind
la coliba bătrânului și i-am văzut plecând împreună în
pădure... Știu că e greu de crezut ceea ce spun, dar
bătrânul pretindea că ursul îi arată scorburile cu roiuri
sălbatice și că obișnuiesc să împartă frățește prada...
PATER: În fine... Spune mai departe, te ascultăm!
ISCOADA: Mie îmi dăduse un loc la marginea poienii, să-mi fac casă și gospodărie... Într-adevăr, cum s-a
sfârșit iarna, mi-am ridicat o căsuță frumoasă, din
bârne. Aveam mereu ambiție să fac ceva mai mult și
mai aranjat decât coliba bătrânului, care greu se mai
putea deosebi de pădurea înconjurătoare... În fine, cred
că am reușit să fac o căsuță aranjată, cum am văzut eu
prin alte locuri... Fiind primăvară, am săpat pământul și
mi-am amenajat o grădină de legume: aveam la mine
semințe de destule specii. Am făcut straturi drepte, trasate cu sfoara, am tăiat cărări bătătorite...
LUDOVIC: Munca ți-a fost răsplătită?
ISCOADA: Și da și nu, Maiestatea Voastră!
PATER: Cum vine asta? Fă-ne să înțelegem!
ISCOADA: Asta vreau să încerc. După ce plantele
mele au răsărit frumos și eram cât se poate de mândru
de tot de făptuisem și încrezător în recolta ce urma să
vină, au urmat câteva săptămâni de ploi reci...
PATER: Și?
ISCOADA: Și plantele mele au fost năpădite de buruieni! Am dus o luptă îndârjită împotriva armatelor de
buruieni...
PATER: Sunt opera diavolului!
ISCOADA: Întocmai, sfinția voastră! Numai diavolul
le poate face atât de rezistente și îndărătnice!
LUDOVIC: Și-ai izbândit?
ISCOADA: N-aș putea spune c-am izbândit, nici că
m-am lăsat învins, Maiestate! Curățam straturile, dar
mereu rămânea ceva de curățat sau apăreau ca peste
noapte buruieni unde nu te așteptai... Cel puțin tufele
mele de zmeură de grădină și coacăze roșii, de care
eram foarte mândru, am fost nevoit să le las în
părăsire...
PATER: Și-au pierit, năpădite?
ISCOADA: Așa eram îndemnat să cred, sfinția
voastră! Când, spre toamnă, descopăr eu, în tufele dezordonate pe care părea că le copleșiseră plantele
sălbatice, minunate fructe de zmeură și coacăze roșii,
mai mari și mai dulci decât știam eu că rodesc. Și mai
descopăr, venite de nu se știe unde, rugi de mure
încărcate de fructe aromate și fire de zmeură sălbatică,
cu cele mai parfumate boabe pe care mi-a fost dat să
le întâlnesc. Iar, între timp...
PATER: Între timp, grădina ta?
ISCOADA: Între timp, grădina mea rodise... Unele
specii mult mai bogat decât mă așteptasem, altele
dispărute cu totul, parcă se topiseră, în lupta cu buruienile! Și casa mea...
PATER: Întocmai, spuneai că-ți făcuseși o casă...
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ISCOADA: Între timp, casa mea, de care fusesem
atât de mândru pentru pereții ei curați, din bârne
proaspăt fasonate, ajunsese de nerecunoscut: o
năpădise vița sălbatică... Pădurea își întindea din jur
crengile ei pline de frunze, copleșind acoperișul... O
bătuseră ploi și vânturi... Luciul grinzilor proaspăt tăiate
dispăruse și-o năpădise chiar un mușchi verzui și gros,
bătrân parcă de câțiva ani... În numai câteva luni, cât
luptasem cu disperare și aș zice cu orbire să încerc să
stăvilesc potopul buruienilor, căsuța mea cea nouă
ajunsese să samene întocmai cu coliba bătrânului!
PATER: Și-ai lăsat-o astfel? N-ai încercat s-o salvezi?
ISCOADA: N-am mai încercat, sfinția voastră, ce era
să mai încerc? Am înțeles care e legea acestor locuri și
am lăsat ca această lege să se desfășoare în voia ei...
Căsuța mea s-a unit până la urmă cu pădurea și părea
că-și găsise locul în această comuniune...
PATER: Da, e o lege bună, dacă este expresie a
dumnezeirii, dar...
ISCOADA: Sfinția voastră! Nu mă simt în măsură să
despart, eu, cu mintea mea cea proastă, apele de
uscat, să aleg din toată întâmplarea lucrarea dumnezeirii de lucrarea diavolească... Dar, în tot ce am trăit
atunci, simțeam, cum să spun?...
PATER: Încearcă! Spune, omule, ce simțeai!
ISCOADA: Simțeam acțiunea unor forțe ascunse și
oarecum unitare: ceva ca un spirit din adâncul ființelor
și lucrurilor, care se manifesta în tot ce mi-a fost dat să
trăiesc... Dacă mi-ar fi permis să îndrăznesc...
LUDOVIC: Îndrăznește!
ISCOADA: Am simțit că există un zeu ascuns al
acestor locuri...
PATER: Un zeu? Ia seama ce spui!
ISCOADA: Da, un zeu, care e viu și lucrează! Care
are planul lui și-l îndeplinește orbește!
LUDOVIC: Și care ar fi acest plan, după tine?
ISCOADA: Triumful forțelor primitive, sălbatice, dacă
vreți să spuneți, al vieții acesteia simple și puternice pe
care o conține fiecare gânganie, fiecare fir de iarbă...
Triumful ei peste toate strădaniile oricui de-a aduce ordinea și măsura în această lume...
LUDOVIC: Da, sigur, e o țară ciudată...
PATER: Să nu ne lăsăm furați de semne exterioare,
Majestate!
LUDOVIC: Sigur, nu trebuie să ne lăsăm furați... Dar
și să fim atenți la toate împrejurările și aspectele! Nu
putem neglija nimic din ceea ce poate fi important!
ISCOADA: Atunci, dacă-i așa, ar mai fi totuși ceva!
PATER: Ce să mai fie? Ce poate să mai fie?
ISCOADA: Un aspect important, cum spune Maiestatea Sa! Și care n-ar trebui să ne scape!
LUDOVIC: Despre ce vrei să vorbești? Spune!
ISCOADA: Este ceva, dar nu îndrăznesc...
PATER: Aici n-are de ce să-ți fie frică: te afli în fața
autorității regale!
ISCOADA: Nu de frică e vorba!
PATER: Atunci?
ISCOADA: Nu știu dacă voi putea să mă fac înțeles!
LUDOVIC: Încearcă!
ISCOADA: Maiestate! Țara asta are ceva ciudat!
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LUDOVIC: Asta am simțit-o și noi! Și-am spus-o de
atâtea ori!
ISCOADA: E ceva care scapă... Ca și când ar avea
o zeitate tutelară care o protejează...
PATER: Ai mai spus asta! Ce fel de zeitate tutelară?
ISCOADA: Nu știu. Ceva ascuns și neînțeles... Nu
știu dacă pot să spun prin cuvinte!
LUDOVIC: Încearcă, totuși! Mă stăpânește și pe
mine un sentiment straniu de câte ori mă gândesc la
Transilvania!
ISCOADA: Uitați cum e: v-am spus că am străbătut
toate drumurile și cărările acestei țări...
PATER: Da, ne-ai spus.
ISCOADA: Și că am văzut-o în toată întinderea ei...
LUDOVIC: Ne-ai spus.
ISCOADA: Dar am văzut-o și o văd în închipuire mai
ales în ridicarea ei spre cer...
PATER: Cum adică, în ridicarea ei spre cer?
ISCOADA: Vreau să spun în felul în care
pământurile ei se așează în trepte de înălțime, de la cea
mai joasă, spre cea mai înaltă...
PATER: Da, înțeleg...
ISCOADA: Numai că aici intervine ceva...
LUDOVIC: Ce? Ce poate să intervină?
ISCOADA: Acel ceva ascuns de care vă vorbeam...
Vreau să spun că, pe înălțime, țara asta se arată până
la o anumită treaptă...
PATER: La o anumită treaptă? Și vrei să spui că...
ISCOADA: Întocmai. De la o anumită treaptă în sus,
țara se ascunde.
LUDOVIC: Ciudat...
ISCOADA: Cum v-am spus: sunt luncile râurilor, apoi
dealurile, unele împădurite, altele pline de iarbă... Încep
apoi înălțimile pietroase ale munților...
PATER: Întocmai!
ISCOADA: Ei bine, Maiestate și sfinția voastră,
înălțimile acestea pietroase, de cele mai multe ori, sunt
cuprinse într-un fel de negură...
LUDOVIC: După care nu se mai vede nimic?
ISCOADA: După care nu se mai vede nimic... Acolo
e un tărâm ascuns, despre care umblă numai povești...
PATER: Ce fel de povești?
ISCOADA: Că ar fi locuite de duhuri necurate... Ori
de vechi zei ai Daciei... Dar mai mult umblă vorba despre un neam de oameni în haine albe, care mână
turme imense de oi, din munte în munte.... Dar nimeni
nu știe adevărul, căci nimeni nu poate pătrunde până
dincolo de brâul de negură!
LUDOVIC: Bine, dar peste an, nu sunt numai zile cu
nor!
ISCOADA: Nu, bineînțeles că nu!
LUDOVIC: Trebuie să fie și zile luminoase, cu cer
deplin curat!
ISCOADA: Sunt, sunt astfel de zile!
LUDOVIC: Și atunci? Atunci ce se vede pe înălțimile
cele mai mari?
ISCOADA: Atunci, dacă Maiestatea Voastră
binevoiește să mă creadă, atunci înălțimile cele mai
mari sunt încă mai misterioase!
PATER. Cum? Cum să fie mai misterioase? În plină
lumină?
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ISCOADA: Tocmai! În plină lumină! Bate lumina pe
ele și le face să tremure ușor, cum tremură frunza plopului în aerul albastru... Și atunci par că mai mult
ascund decât dezvăluie...
LUDOVIC: Înțeleg.
ISCOADA: Și oamenii vorbesc despre duhuri
străvezii care plutesc în aer...
LUDOVIC: Da, am înțeles. Destul.
ISCOADA: E ceva care...
PATER: Lasă acum! E destul! Du-te!
ISCOADA: (se apleacă adânc) Majestate! (se retrage)
LUDOVIC: O țară sălbatică, bântuită de duhuri,
Pater!
PATER: Lucrarea diavolului, Majestate! Cu atât mai
înaltă și sfântă Vă e misiunea!
LUDOVIC: Țara aceasta trebuie adusă în raza de
lumină a credinței catolice și sub puterea sfintei coroane
a Ungariei!
PATER: E sfânta Voastră misiune, Majestate! Precum grădinarul alege soiurile bune de plante de cele
dăunătoare, le protejează pe unele și le nimicește pe
celelalte, și Majestatea Voastră va trebui să aleagă din
locuitorii și puterile acestei țări pe cele care servesc scopul înalt al întăririi coroanei voastre!
LUDOVIC: Precum grădinarul, zici...
PATER: Întocmai! Până nu va mai fi nimic primitiv și
sălbatic aici! Până ce totul, de la cea mai umilă suflare
la puterea cea mai mare, va servi unuia și aceluiași țel:
o singură credință, o singură coroană!
LUDOVIC: Așa va fi, Pater!

(va urma)

Ilie Boca - Titlu necunoscut
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În „negrii” Carpaţi Nordici. O trecătoare. Sfârşit de
iarnă: se mai zăresc petece de zăpadă. Munteni cu căciuli, pieptare din piele de oaie, în iţari şi opinci, doboară
copaci. Unii taie, icnind. Se aude ecoul. Alţii trag, împing
la vale brazii prăbuşiţi. Când se opresc, îşi şterg cu mâneca frunţile năduşite, îşi freacă palmele, bărbile... Înjură.
TĂIETOR I: Mama lor de vântură-lume şi de tâlhari!
Nu mai poţi îmbuca mămăliga de răul lor! (Şi scoate
dintr-o straiţă un dărab din amintitul aliment. Muşcă.)
TĂIETOR II (mai tânăr, râde): Tânjeşti după vinarsul
poprit acasă de muiere, bade!
Însă un bătrân încă verde – care pare să fie starostele lor – îi mustră crunt cu privirea. Mâncăul scuipă un
cocoloş, iar tânărul îşi culege de pe jos toporul. Are
coada plesnită. Ceilalţi, tăcuţi, lucrează cu înverşunare
nu departe. Un trunchi pârâie. Tăietorul II, ce tocmai
alegea dintr-un vraf de crengi un lemn potrivit pentru
coada toporului, sare în lături. Copacul cade razant cu
umbra omului.
Se aude un nechezat. Toţi se îndreaptă de spate şi
ascultă încordaţi. Moşul apucă securea cu amândouă
mâinile şi face câţiva paşi.
BACIUL: Ptiu! Mă speriaşi, Mâţule!
Pieptul puternic al calului; picioarele dinainte la deal,
cele dinapoi mai la vale. Chipul călăreţului – obraz brăzdat de o crestătură de sub ochi până spre mustaţă.
Tânăr între 20 şi 30 de ani.
MÂŢU: Aduc poruncă. Să laşi treaba aici şi să treci
cu oamenii tăi la Curmătura Scufundată!
BACIUL: N-am isprăvit! Ce tot mă mânaţi de colocolo?! Auzisem c-a sculat cneazul bărbaţii din sate!
MÂŢU: Baciule, nu se pricep, îndeosebi la ţepoaie,
grătare şi capcane. Nefiind ciobani ori vânători... ŞiSAECULUM 3-4/2018

apoi, cei mai mulţi sunt tineri şi speriaţi. N-au mai trăit o
asemenea zurzură şi n-au fost chemaţi la corvezi, la
oaste...
BACIUL: Drăguţii de ei!! Dar unul a ştiut să te cresteze la faţă pentru nevastă-sa!
MÂŢU (oarecum ruşinat): Gata cu vorba! Cneazul
nostru e pe jăratec de când au venit trimişii rutenilor.
N-au străbătut ei pădurile, timp de două zile, degeaba!
BACIUL: De la Câmpulung a mai primit vreo ştire?
MÂŢU: Da. Nu cunosc ce-au spus câmpulungenii,
însă cneazul i-a repezit cu noaptea-n cap către voievod,
la Cuhea.
BACIUL: Ei, drăcie! E lată, băiete!
MÂŢU: Eu m-am dus. Strânge-ţi oamenii şi porneşte-i!
BACIUL: Acuş-acuş! (Şi către lucrători, când călăreţul a dispărut din vedere:) Flăcăi, daţi-i zor! N-o să
lăsăm noi tocmai valea asta neînfundată. Să-mi sfârşiţi
într-o jumătate de ceas!
Apoi se apucă să curăţe un copac, să croiască pari,
să-i ascută. Cu un braţ de ţepe se strecoară sub un
brad surpat peste strâmtoare şi trebăluieşte, nedesluşit,
acolo. De sus, de pe deal, se aud în continuare bătăi
de topor / secure.
În ţinutul Câmpulungului Moldovenesc. Obşteni, înfierbântaţi, îşi ascut coasele înaintea unei fierării.
Aceasta, care e doar un larg şopron, lasă să se vadă
printre stâlpi meşteri şi ucenici lovind zdravăn cu baroasele ori, delicat, cu ciocanele. Confecţionează săbii. Un
personaj înstărit – mai puţin cavaler decât oamenii lui
Gelu sau Menumorut, mai apropiat ca înfăţişare de boierii slavi – încearcă pe buricul degetului una, rezemat
de un stâlp.
VOISLAV (clătinând din cap): Hm! Pe asta nu-mi
pare s-o fi izbutit, meştere Acioaie.
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ACIOAIE: Cum aşa, jupâne! Încercaşi domnia-ta mai
cu milă!
VOISLAV: Ce-ai vrea? Să izbesc ca-n beregata
ălora cu care ne măsurarăm răsaltăieri în vale?!
ACIOAIE: Ei, nu chiar! Însă ai viţeii ăia sălbatici
acasă (râde), pe care ai putea s-o probăluieşti, la o
adică.
VOISLAV: Ocoleşti vorba. Mai bine pune mâna şi
mai ascute-o! Cu toate că ce n-a ieşit o dată...
ACIOAIE: Iaca m-apuc, ’tu-i mama lui de hârb! (Însă,
încruntat între timp, nu renunţă:) Dar cu prinşii ăia ce-o
să faci?
VOISLAV: Fiindcă te topeşti pe focul acela de curios
ce eşti, află c-am să-i pun să-mi are ţarina, să semene,
să culeagă... I-oi ţine argaţi printre slugi; de ce să-i irosesc ucigându-i?
ACIOAIE: Să se împiedice lumea toată ziua de ei?!
Să le sufere mutrele şi să nu înţeleagă o boabă din ce
bolmojesc?!
VOISLAV: S-o obişnui, cum te-i obişnui şi dumneata.
Poate chiar o să vrei să-i cumperi când m-aş hotărî să-i
vând!
ACIOAIE (scuipă, întorcându-se cu altă sabie în
mână, după ce o trecuse pe cealaltă unui ucenic): Ptiu!
Eu, ba! Robii sunt pentru boieri şi cneji.
VOISLAV: Iete-te! Faci nazuri când ai nevoie de
braţe de muncă?! Ori poate râvneşti la ai judelui, mai
de soi!
ACIOAIE: Aceia nu-s ai lui, cât ai obştii! (Apoi:) Dar
acu’, jupâne, zi-mi mata despre asta; ce meteahnă îi
găseşti?
VOISLAV (încearcă tăişul, contemplă îndelung
arma): Niciuna. Aşa că te poftesc să mi-o laşi de tot.
Pune-o în contul meu! Şi te mai poftesc să-mi croieşti
nişte lanţuri cu încuietori bune pentru...
ACIOAIE: Te temi c-or fugi?
VOISLAV: De, ca omul precaut! Mai ştii ce-i dă prin
căpăţână păgânului?!
ACIOAIE: Pricep.
VOISLAV: Bine că pricepi! Nu de alta, dar nu mai
aveam vreme să stau să te lămuresc.
Nu se grăbeşte totuşi. Întârzie. Cască. Se vede că
n-are chef să se întoarcă acasă sau de unde venise. În
sfârşit, se decide. E dintr-odată grăbit. Fluieră. Un slujitor apare cu un cal.
VOISLAV (încălecând): Le trimiţi la curtea judelui
până mâine la apusul soarelui, cum am stabilit!
ACIOAIE: Cu sănătate, jupâne!
Călăreţul înfige călcâiele în coastele calului. Se
pierde în zare. Reapare în dreptul unei fântâni cu cumpănă. Se opreşte. Priveşte uimit: unul dintre captivii
străini scotea apă! Dă să-l întrebe ceva, însă, închipuindu-şi că n-avea cum să-i răspundă pe înţeles, dă
ghionţi calului.
Descalecă înaintea unui gospodar bătrâior, plinuţ la
trup şi la chip, aflat în tinda casei sale pe temelii înalte
de piatră.
VOISLAV: Am văzut c-ai şi pus prinşii la treabă, mărite jude! Chiteam...
CÂMPULUNGEANUL: Chiteai când să cutezi a-i
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pune şi dumneata?
VOISLAV: Întocmai. (Linguşitor:) Cum ghiceşti de
iute gândurile!
CÂMPULUNGEANUL: Rumegându-le pe ale mele,
se întâmplă să dau şi peste ale altora. De aceea m-au
ales jude. Dar, spune-mi, ai orânduit ce te-am rugat?
VOISLAV: Orânduit!
CÂMPULUNGEANUL: Tare mă bucur că ni te-ai alăturat!
VOISLAV: Am trecut şi pe la paznicii de pădure. Am
trimis vorbă şi jos, la mănăstire.
CÂMPULUNGEANUL: Eşti un om de ispravă, jupâne! Întreaga obşte te-o cinsti ca şi cum ai face parte
din judecia noastră.
VOISLAV (măgulit): Mai pot săvârşi ceva?
CÂMPULUNGEANUL: Deocamdată, mergi şi te
odihneşte! Poimâine, dacă vrei, mă însoţeşti într-o cercetare a marginilor, pornind de la posada dumitale.
VOISLAV: Abia aştept, luminate jude!
CÂMPULUNGEANUL: Te caut eu acasă. Hai noroc!
VOISLAV: Noroc să fie!
Boierul încalecă. Se apleacă în şa, reverenţios. Întoarce calul. Judele stă o clipă pe gânduri, apoi strigă:
CÂMPULUNGEANUL: Şi vezi de-i hrăneşte la masa
ta şi pe prinşii tăi! Poate vreunul o căpăta grai omenesc!
VOISLAV (la oarecare distanţă, către sine şi... spectator, oftând): Mai bine mi-ar fi promis o codană câmpulungeancă, să umple golul lăsat de răposata-mi
jupâneasă!

Rămas singur, judele urcă agale treptele de piatră.
Trece printr-o sală de primire ţărănească (laiţe, lăicere,
blidare cu oale şi străchini de lut etc.). Coboară un prag
într-o cameră cu podeaua la un nivel mai scăzut, cu lut
pe jos. Spre o fereastră, o femeie, ajutată de o fată de
vârsta măritişului, ţese la război. Amândouă îşi încetează lucrul şi se uită lung, aşteptând o vorbă sau poate
încercând să descifreze starea de spirit a bărbatului.
Acesta le atinge părinteşte pe umăr şi merge mai departe. Străbate o altă încăpere, cu pat şi cămin, deschide o uşă laterală şi iese pe o terasă cu stâlpi de
lemn, podea şi balustradă din acelaşi material, dând
spre o curte situată la vale. Privelişte largă asupra unui
munte.
Doi străini (feţe vag asiatice, ten mai curând caucazoid, păr negru strâns într-un moţ), care erau aşezaţi
pe o bancă de lângă zid, cu capetele aplecate şi mâinile
în poale (pe spate poartă o mantie scurtă, azurie), sar
în picioare. Judele le face semn să şadă.
CÂMPULUNGEANUL: Da’ sperioşi mai sunteţi! Deunăzi loveaţi în stânga şi-n dreapta, şi dacă nu vă doboram caii şi nu cădeaţi în laţ... Bine-a zis cine-a zis că
omul e o fiară care, după ce-a fost prinsă, se preschimbă în vită! Sau măcar se preface!
Inşii îl privesc înlemniţi, apoi chipurile li se destind.
Totuşi, nu îndrăznesc să se reaşeze.
CÂMPULUNGEANUL: Bag însă de seamă că voi
n-aţi dat ţoalele voastre pe straiele noastre. Mai înţeleaptă vi-i căpetenia, ce pare acum unul de-ai noştri şi
aduce apă! Cine i-a poruncit? Stăpâna casei? Şi cum
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s-a înţeles cu ea?! (Niciun răspuns din partea mustraţilor, astfel că vorbitorul se plimbă puţin pe dinaintea lor
şi adaugă înţepat:) Diseară o să vă chem la masă, nătărăilor! Să nu spălaţi putina până atunci!
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Noaptea, nu prea târziu. Singur în încăpere, judele
stă pe marginea patului, cu coatele sprijinite pe genunchi şi obrajii în palme.
O cucuvea scoate ţipetele caracteristice undeva
afară. Gânditorul tresare, o înjură scrâşnit.
Într-o chilie alăturată, un slujitor supt la faţă, pletos,
e întins pe o laviţă de scânduri (se văd), acoperit parţial
de o sarică miţoasă. La capătul dinspre uşă, îi atârnă
tălpile încălţate în opinci. Veghează (ochii deschişi) cu
o palmă sub cap. Şi el tresare la strigătul cucuvelei. Ascultă. Nu se mişcă.
Judele se întinde pe patul său, îmbrăcat. Stăpânul
ia poziţia slujitorului. Rămâne o vreme aşa. Apoi se ridică şi deschide o fereastră. O stea, două, slabe, îndepărtate. În cameră pătrunde un cor de ţârâituri şi alte
sunete nocturne. Deodată, răsună iar, mai răspicat, ţipătul cucuvelei.
CÂMPULUNGEANUL: Târfă a-ntunecimii pământului!
Se repede şi apucă un vătrai de pe prichiciul căminului, pare a voi să-l arunce în noapte, însă loveşte cu
el de două ori în perete.
Servitorul se arată în dreptunghiul uşii. Înalt, deşirat,
trebuie să se curbeze ca să intre. Clipeşte des, căci judele tocmai aprinsese o lampă.
ŞARPE: M-ai chemat, stăpâne, pe cât auzit-am!
CÂMPULUNGEANUL: Într-adevăr, n-ai surzit de tot!
ŞARPE: Ei?
CÂMPULUNGEANUL: Strecoară-te până la bucătărie, fără să tulburi casa, şi fă-mi să amuţească dihania
pustiului!
ŞARPE: Îndată, stăpâne! Nu mi-s eu Şarpele?
CÂMPULUNGEANUL: Du-te!
Slujitorul iese pe verandă, coboară pe o scară din
bolovani ciopliţi, ocoleşte pe lângă temeliile casei, scârţâie o uşă masivă, se opreşte, trage cu urechea, intră,
scotoceşte între nişte blide şi iese cu o bucată de mămăligă pe care o turteşte, o umple cu sare şi o cocoloşeşte. Se uită spre singurul copac, întunecat, din curte
şi aşteaptă. Sunetul cucuvelei izbucneşte strident. Omul
se răsuceşte pe călcâie şi aruncă bulzul în coroana arborelui.
ŞARPE (înverşunat şi totuşi cu glas scăzut): Na, şi
cară-te, putoare!
Ţipătul mai răsună o dată şi... un fâlfâit de aripi... o
umbră se abate asupra servitorului, care se fereşte, se
cocârjează speriat.
ŞARPE (redresându-se): Oh! Oh!
Se fofilează pe sub zid, urcă scara, străbate terasa
şi trece pragul în camera judelui.
CÂMPULUNGEANUL: Ai... alungat-o? (Şarpe înclină din cap, a confirmare.) Mergi de te culcă acum!
Slujitorul nu pleacă însă. Şovăie strângându-şi umerii, cuprins parcă de un tremur.
ŞARPE: N-o să pun geană pe geană dacă luminăSAECULUM 3-4/2018
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ţia-ta nu poţi să dormi.
CÂMPULUNGEANUL: Lasă, nu-mi purta de grijă!
Fă ce-am poruncit! Mâine avem multă treabă.
Servitorul se supune, aplecându-se să încapă prin
deschizătura spre chilia sa.
Judele îşi pregăteşte aşternutul, începe să se dezbrace, stinge lampa şi se întinde în pat, cu palmele sub
ceafă.

Flash back: Imagine de ansamblu încremenită asupra mesei puse în sala de primire, sus-menţionată, a
casei. Pe latura ei stângă (cum intri în încăpere) se află
5 meseni – cei 3 străini (specificaţi acum doar prin moţurile de pe cap), încadraţi de 2 localnici cu aspect ostăşesc-vânătoresc. Pe dreapta – un bătrân impozant cu
plete şi barbă stufoasă, complet albe, un tânăr mai
scund, aproape imberb (câteva tuleie pe bărbie şi la
mustaţă) şi... locuri libere. În capătul (dinspre interior al)
mesei, cu faţa la obiectiv – judele. Este îmbrăcat ca un
ţăran în zi de sărbătoare.
Scena se animă. În cadru apare soţia judelui, apoi
fiica, pe urmă Şarpe. Femeile poartă bucatele, slujitorul
un ulcior. Cele aduse sunt distribuite. După care, femeia, fata, servitorul se aşează şi ei la masă, pe bancheta cu bătrânul şi tânărul.
Toţi mănâncă. Nu se detaliază ce şi cum. Nu se aud
vorbe, zgomote.
Deodată, urechile se desfundă, însă prind ca prin
vată următorul schimb de cuvinte:
PECENEGUL (căpetenia, depunând pe masă cana
de lut din care băuse): Bun vin! Măritul jude trăiască!
Voi toţi trăiască!
CÂMPULUNGEANUL: Nu în căutare de vin picat-aţi
în ţara noastră! Da’ de unde ştii graiul nostru?
MARIA: Cică de-acolo, din largul de la bârlădeni
până la apa cea mare zisă Istru sau Dunăre, unde vieţuiesc semeni ai noştri, numiţi...
PECENEGUL: Taman rumâni. Bulgarii cezarului Simeon spun lor valahi.
CÂMPULUNGEANUL: Să-l ascultăm; poate nu-i poveste!
PECENEGUL: Măcar că lumea întreagă e-a noastră, noi nu voit călcat voi. Nici nu bănuit fiinţarea voastră.
Urmăream duşmanii ugri, pe care alungat din ţinutul
dintre ape.
MARIA: Laolaltă cu bulgarii, au dat o mare bătălie
cu ungrii ăia şi i-au învins. Îi fugăreau şi s-au rătăcit.
ŞARPE: Minciună! Cum de n-am zărit nicio umbră
înaintea lor ?!
PECENEGUL: Voi înconjurat noi şi ei dispărut în pădure. Căutaţi !

Câmpulungeanul în patul său, dormind. E în cămaşă
lungă, albă, de cânepă sau in, care lasă dezgolite picioarele de la genunchi în jos. Îi este frig, căci o mână
se mişcă, bâjbâie după o învelitoare. (Vis.) Se face ca
o dimineaţă ceţoasă. El, judele, în veşmântul de noapte,
urcă treptele bătute din loc în loc pe un trunchi de nuc,
către un foişor amenajat pe o podină între crengile copacului. Sunt surprinse tălpile goale. Pe ultima treaptă,
199

e înfăţişat trupul tremurând. Dinţii îi clănţănesc. Atunci,
întinde braţul drept deasupra capului şi prinde o vagă
rază de soare ce cade dintr-o parte. Aceasta se lămureşte şi atrage o altă rază, cu care se intersectează pe
fruntea urcătorului. Se definesc două planuri aproximativ triunghiulare, unul despicând ceaţa de jos, celălalt
îndreptat în sus şi din ce în ce mai luminat. Cele două
proiecţii se înclină o dată într-un sens, a doua oară invers. Senzaţie de ameţeală tradusă de mimică, gesturi,
alunecări ale personajului aflat în centrul tabloului: de
exemplu, ochi închizându-se şi deschizându-se, faţa încreţită, glisarea picioarelor pe o pojghiţă de gheaţă sau,
dimpotrivă, păşirea printr-un câmp de foc. În sfârşit,
apare o vastă privelişte asupra unui lanţ încolăcit de
munţi, cu griul vârfurilor destul de clare şi verdele întunecat al pantelor, din coasta cărora se desprind spinări
verzui aurite, de dealuri şi izbucneşte şerpuirea alburie
a 4-5 râuri ce „aleargă” spre unul mai lat, albastru.
Dar se produce o răsturnare şi imaginea de ansamblu dispare. O pădure răsfirată se apropie, se îndeseşte, se face opacă. Din miezul ei se aude un huhurez.
VOCEA JUDELUI: Atât, doar atât?! Şi amănuntele –
marea sudorilor şi chinurilor?!
VOCEA SLUJITORULUI (oarecum deformată, combinată cu un sâsâit): Ss!... Nici de-aici nu s-se... văd!
(Se distinge la baza copacului un corp de şarpe cu
capul ridicat.)
VOCEA JUDELUI (acum aşezat în foişor, cu pulpanele unei mantii străvezii atârnând de o parte şi de alta
ale unui „tron”): Caută iarba de leac!
VOCEA SLUJITORULUI: Ss-o afla în cer, unde nu
pot ss-ajung!
VOCEA JUDELUI (înciudat-exasperată): Cerul e
zarea osemintelor!!
Protagonistul se pomeneşte în picioare deasupra
unui gorgan. Acesta se face transparent: strat subţire
de ţărână, oase, iarăşi pământ, fragmente de schelet,
humă mustind, piatră – o înlănţuire de imagini scurgându-se în sus.
Panică zugrăvită pe obraz. Visătorul nu mai priveşte
în adânc; se uită de jur-împrejur. O mişunare de vietăţi,
pe jumătate animale, jumătate oameni. Unele au douătrei capete. Unele rod scoarţa copacilor, în timp ce
gheare lungi scurmă la rădăcină.
Apoi o namilă cu ţeastă de cal se abate asupra zidurilor casei. Se aude şi un nechezat sălbatic. Judele
sare din pat, se trezeşte. Zorile, pătrunzând prin ferestre, sunt roşii.

CÂMPULUNGEANUL (strigă): Şarpe, ei Şarpe!
Aleargă să vezi dacă prinşii mai sunt în hambar! Dacă
da, adu căpetenia la mine!
Aşezat pe un scaun cu spătar, în costumaţie „de
lucru” (pieptar, iţari, chimir, ciubote) – judele. Intră slujitorul, urmat de Peceneg. Acesta pune un genunchi pe
podea şi încearcă să prindă în palme mâna stăpânului.
Care se fereşte, însă. Străinul îşi retrage braţele dezamăgit.
PECENEGUL: Iertare, înălţimea-ta!
CÂMPULUNGEANUL: Ridică-te, omule!... Cum ai
200

zis că te numeşti?
PECENEGUL: Kura, din tribul Gyula.
CÂMPULUNGEANUL: Să fiţi sănătoşi, tu şi fârtaţii
tăi!
PECENEGUL: Mulţumesc, luminăţie!
CÂMPULUNGEANUL: Iată de ce te-am chemat. Azinoapte mi s-a arătat în vis o nămetenie de cal roşcat,
care...
PECENEGUL (holbează ochii): O-o-oh, Armăsarul
Hunilor! Mereu căutat noi în luptă. Se spunea că pe el
călăreşte ispanul ugrilor.
CÂMPULUNGEANUL: Eşti sigur că nu alergaţi după
o nălucă?
PECENEGUL: Unii zărit la el. Dar răspândit zvonul
că nu poate fi atins. Ocroteşte o vrajă. Şi cică mirosul
lui atrage şi la o zi departare cele zece iepe de rasă ale
vrăjmaşilor noştri!
CÂMPULUNGEANUL (scărpinându-se în cap): Şi tu
crezi toate astea?!
Pecenegul nu are timp să răspundă, pentru că în încăpere se iveşte Voislav. Este împodobit cu o armură
din plăcuţe de metal, piesă pe care o va fi purtat vreunul
din prinşii săi.
VOISLAV: N-am mai avut răbdare, mare jude. Una,
că m-au trezit huhurezii tocmai când robii mei se dezlegaseră şi voiau să fugă, apoi... (În momentul acela o
larmă se aude afară, întrerupându-l.)
CÎMPULUNGEANUL: Ce se întâmplă?
VOISLAV: Sunt sătenii din vatra de jos. Dacă tot i-ai
îndemnat să-şi ascută coasele şi topoarele, vor să te
facă... voievod!
CÂMPULUNGEANUL: Au înnebunit?! (Şi după o
vreme, cât cei patru se năpustesc să ajungă în pridvorul
conacului, se adresează mulţimii de vreo sută de persoane:) Măi, oameni buni, ce v-a apucat?! A dat strechea în voi?! Am cerut eu adunarea obştei?! Hai,
mergeţi la casele voastre, îmbrăţişaţi-vă soţiile şi copiii...
Slavă Domnului, e încă pace! Să nu vă mai mişcaţi fără
semn de la Sfatul Bătrânilor!
Lumea, cuminte, se împrăştie.
Şir de călăreţi înaintând la pas pe malul unui râu
(Moldova), la deal. Soarele bate din spate, deci nu e
încă la amiază şi indică direcţia înaintării: spre vest.
Sunt două grupări uşor distanţate. Când luminozitatea
permite filmarea din lateral-faţă, ele se detaliază. În
prima se află judele, cu Tânărul imberb (fiul său) la
dreapta şi Voislav la stânga, urmaţi de Şarpe, care trage
şi un cal de povară, încărcat. A doua este alcătuită de
Peceneg, verii săi şi cei doi vânători-oşteni cunoscuţi la
masa judelui (le vom spune în continuare Plăieşii). Tânărul şi Voislav poartă armuri din plăcuţe metalice, însuşite de la pecenegi, cărora, în schimb, li s-a îngăduit
să îmbrace cămăşile lor de zale şi chiar să-şi pună mantilele azurii. Toţi sunt înarmaţi: plăieşii şi Şarpe cu arcuri,
străinii cu câte o lance uşoară şi securi de luptă, iar judele, fiul său şi Voislav cu săbii. Pe calul necălărit, deasupra desagilor, atârnă şi un arcan sau un fel de voloc.
CÂMPULUNGEANUL (ieşit din rând şi oprit să fie
ajuns de al doilea grup): Bravule Kura, tot mai eşti nePRO
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căjit că n-am dat peste Armăsarul Hun?
PECENENEGUL: Mai căutaţi, căutaţi la celelalte
margini! Şi dacă prindeţi la el, căsăpiţi-l şi ardeţi-l!
Sparge orice grajd marele equus!
CÂMPULUNGEANUL: O fi trecut hotarul în ţara
unde te trimit şi atunci...
PECENEGUL: Nu scapă de mine, nu scapă! Jur.
CÎMPULUNGEANUL: Jură mai curând că vei avea
grijă de fiu-meu ca de ochii din cap, că-l vei asculta pe
jupân Voislav şi te vei întoarce să te slobozesc, cu semenii tăi, la neamul tău, cu care vrem să legăm prietenie.
PECENEGUL: Pe sângele meu!
CÂMPULUNGEANUL: Cerul Sfânt, tată al tuturor, să
te-audă!

Mai târziu, după ce se iau cadre din peisaj (obcinele
dinspre nord, toamna), obiectivul se fixează asupra chipurilor judelui şi fiului său, apoi şi al lui Voislav.
TÂNĂRUL: Aşadar, spun voievodului: „Mare duce
Gelu, judecia Câmpulungului şi Moldovei, încearcă să-ţi
steie pavăză, ca de obicei. Dar, din păcate, la
rându-ne...”
CÂMPULUNGEANUL: „... nu mai suntem apăraţi de
fraţii noştri de la răsărit, bolohovenii, căci tocmai au fost
nevoiţi a lăsa să se scurgă printre ei nişte barbari foarte
primejdioşi, despre care...”
TÂNĂRUL: „... ştie mai multe străinul acesta (îl arată
pe Peceneg), ce rupe româneşte.”
VOISLAV: Mai bine ne-ai înturna din drum şi m-ai
pune să-ţi încropesc o oaste cu neastâmpăraţii răzeşi
din vale.
TÂNĂRUL: Iar pe mine să ridic o cetate pe temeliile
vreunui vechi sălaş al Babei Dochia.
CÂMPULUNGEANUL (ironic): Pesemne, aţi uitat
povaţa Sfatului!
VOISLAV şi TÂNĂRUL (într-un glas): Să fim oricând
pregătiţi de bejenie!!
ŞARPE (auzind, din spate): Unde? În văgăunile
munţilor? Pe meleagurile lui Gelu, unde umblă câinii cu
colaci în coadă?!
VOISLAV: Vă aşteptăm la anu’ dincolo!!
CÂMPULUNGEANUL: Până una-alta, îndepliniţi porunca dată! Învăţaţi temeinic meşteşugul armelor, cum
se conduce o armie şi luaţi aminte la toate!
TÂNĂRUL şi VOISLAV: Am înţeles.
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Pe la amiază, descălecaţi pe o pajişte în preajma
unui stâlp din lemn cioplit (eventual încrustat cu semnul
bourului pe o faţă şi al unui turn pe cea opusă), par să
ia o gustare frugală. Apoi – o forfotă mai în vale, în trecătoare, în care oamenii şi animalele se aleg şi se regrupează în două cete: de o parte Tânărul, Voislav şi
Kura, de alta Şarpe, plăieşii, ceilalţi doi pecenegi. Îi
vedem pe aceştia îmbrăţişându-şi căpetenia. La câţiva
paşi mai încolo, judele face la fel cu fiul şi Voislav, către
care vorbeşte.
CÂMPULUNGEANUL: Dar să nu-l lăsaţi pe Peceneag să împuie urechile voievodului cu povestea armăsarului! Ar suna a cobe, a piază-rea.
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Scenele următoare ne prezintă triada trimişilor îndepărtându-se în trap întins spre zarea năzuinţei lor şi pe
cei „rămaşi”, în frunte cu judele, înapoindu-se agale...
IV. NOMAZII

Convoi înaintând pe malul unui râu (Prut), în
amonte. Căruţe cu coviltir. Bătrâni, femei, copii în ele
sau pe lângă. Câini. O herghelie de mânji, păziţi şi mânaţi de câţiva călăreţi cu strămurare. La sfârşit, un soi
de corp de oaste – cavalerie relaxată. Cu doi oşteni
desprinşi din ea, avem o trecere în revistă în ordine inversă a convoiului. Unul dintre aceştia se alătură (mai
bine zis, îşi potriveşte mersul calului cu) o căruţă. Caută
cu privirea pe cineva. Tovarăşul său îl aşteaptă mai înainte. Acel „cineva” este o fată. Cavalerul îi face semn cu
mâna:
HORCA: Szervusz, szép nő! Hogy megy neked,
büszkeség? (Salut, frumoaso! Cum îţi merge, mândreţeo?)
FRUMOASA UNGUROAICĂ: Szervusz, Horca! Jól.
Te meguntad ott a végén? (Salut, Horca! Bine. Ţie ţi s-a
urât acolo, în urmă?)
HORCA: [licenţă cinematografică în privinţa limbii]
Ei, asta nu-i ceva ce trebuie să ştie una ca tine. Am vrut
să te văd.
FRUMOASA: M-ai văzut! Şi alţii vor să mă vadă!
HORCA: Ce?! (Clatină indexul a mustrare.) Mă duc.
(Către camaradul său nerăbdător:) Vin acum, Zobolsu,
vin!
Dar se plimbă prin faţa căruţei, stânjeneşte înaintarea. Cel de pe capră înjură în surdină.
HORCA: Pa!
O ia la trap după tovarăşul său, ce se îndepărtase
binişor. Îl ajunge. Trec pe lângă alte căruţe. Dintr-o latură se zăreşte o ceată de oşteni călări mânând vreo
patru vite, printre care un viţel.
HORCA: Neisprăviţii! S-au întros aproape cu mâna
goală. Ia să ne fi trimis tata pe noi!...
ZOBOLSU: Ne-am fi întors la fel! Oare n-ai băgat de
seamă ce greu dau valahii dintr-ale lor?!
HORCA: Se retrag în munţii lor întunecaţi, ducând
cu ei... Ce nu iau pârjolesc, otrăvesc!
ZOBOLSU: Mi-ngheaţă şira spinării gândindu-mă
c-aş putea fi silit a pătrunde în beznele alea!
HORCA: Mărturisesc acelaşi lucru.
Se grăbesc. Ceata prădătorilor – spre capul convoiului. Opt căpetenii plus un bătrân alcătuiesc un semicerc şi privesc prăzile. Una din căpetenii (Arpad) face
gesturi de furie. Oştenii apleacă smeriţi capetele. Apoi
mână vitele într-o parte. Rămân cu feţele către urma coloanei. Cei opt şi bătrânul (Almos) îşi reiau locul în
frunte. Horca şi Zobolsu – opriţi pe margine la oarecare
distanţă.
HORCA (arătând pe spoliatorii ghinionişti): Iată-i ce
mutre fac! Le-a dat zdravăn peste bot ducele!
ZOBOLSU: Mă întreb dacă mai e cazul să apărem
şi noi cu prostiile noastre.
HORCA (se mânie): Prostii, zici?! Prostii sunt astea
201

că un ţingău ca Zulta îşi suflă nasul pe tine?! Şi că ceilalţi feciori, linguşitori, îi ţin hangul?!
ZOBOLSU: Chiar prostii nu, dar, în sfârşit, nişte...
mărunţişuri.
HORCA: Nu mă lăsa, prietene! Oare n-am pornit la
treaba asta amândoi? N-am jurat noi răzbunare? (Simţind că pierde teren:) Tare-aş fi vrut să fi fost mucosul
de Zulta un pic mai mare! S-o fi păţit el în locul lui frăţâne-su, Levente, în lupta cu bulgarii!
ZOBOLSU: Nu s-a întâmplat. Iar de câinii de bulgari
să nu te-aud! Ţii într-adevăr să ne apropiem?
HORCA (cedând): Mai bine mă plâng lui tătuca la
popas!
ZOBOLSU (mâhnit): Şi eu cui să mă plâng? Tatăl
meu, Eleud, zace în urmă, în căruţă!
HORCA (naiv şi mărinimos): Mă plâng eu şi pentru
tine!
ZOBOLSU (oftează): Şi nici măcar nu i-am făcut un
semn cu mâna, cum i-ai făcut tu frumoasei tale!
Cei doi renunţă. Aşteaptă, unul trist, celălalt iluminat
lăuntric, să se scurgă convoiul.

Popas pentru noapte. Către asfinţitul soarelui. Sunt
rânduite căruţele pe două şiruri, în urmă şi spre stânga.
În dreapta, râul. Înainte se instalează corturi. Se aprind
focuri. Aspect de târg în acest lagăr provizoriu. Undeva
se doboară viţelul. Măcelar înjunghinindu-l. Din dreptul
celui mai impozant cort, păzit de gărzi, un rând de oşteni îşi trec parola unul în urechea altuia. Se înfige în
pământ coada lungă a unui stindard: flamură cu cap de
cerb.
Noapte. În jurul unui foc mare. Trase mai la o parte,
două-trei căpetenii isprăvesc de mâncat nişte hartane.
Apropiat, „ducele suprem” Arpad are privirea aţintită în
foc. Alături, iscodindu-l neliniştit, bătrânul Almos, tatăl
său.
ARPAD: Nici o căprioară nu ne-a condus, nici prima
oară, nici a doua, în ţara făgăduinţei, tată!
ALMOS: Căprioara i-a scos odată din mlaştini pe
Hunor şi pe Magor!
ARPAD: Poveste veche, prea veche ca să ne mai
încălzim la spuza ei!
ALMOS: Văd că şovăi, fiule. Dar dacă nu acolo, în
care ţărână o să-mi odihnesc oasele?
ARPAD: Eşti tare, tată! O să mai apuci multe primăveri de acum încolo! Neamul nostru...
ALMOS: Nu se trage din Hunor; trebuia să-ţi destănuiesc asta mai demult. Din fratele său, da, însă cu Attila...
ARPAD: Ai recurs la o înşelăciune pentru...?
ALMOS: Poporul are nevoie de amăgire. Capetele
încoronate, în schimb, e mai bine să-şi ţină limpezimea!
ARPAD: Nu-s încoronat.
ALMOS: Oare n-am făcut să primeşti cununa, odată
cu jurământul şi supunerea? Deocamdată, îţi ajunge.
Du oamenii acolo şi ai să vezi că sunt gata să moară
ca să-şi câştige patria. Înflăcărează-le închipuirea chiar
şi cu palatele lui Attila, şi vor alunga numaidecât pe păstorii romanilor.
ARPAD: Nici ruine n-or mai fi din acelea, dacă au
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existat, clădite de el ori luate vreunui cârmuitor învins.
Poate mormântul să se afle pe undeva, dar ascuns, să
nu i-l spurce creştinii, cărora le-a fost „Biciul lui Dumnezeu”!
ALMOS: Nu contează. Oasele mele cer un sălaş de
pietre la vedere, într-un crâng înfrunzit, caii să pască
împrejur... Fie-ţi milă!
Arpad întinde un braţ pe umerii părintelui său. Privesc în foc. Încep să cânte încet. Se aud şi în alte părţi
cântece, tot aşa.
Apoi, brusc – zăngănit de săbii şi alte zgomote de
luptă. Strigăte răguşite. Arpad sare în picioare. Urlă la
un gardian. Dă o poruncă. Un număr de străjeri se
adună. De asemenea, câţiva dintre şefii de trib (unul
aruncă în foc, din mers, ciolanul). După Arpad se alcătuieşte o mică escortă, cu care se duce spre mijlocul taberei.
La lumina torţelor, doi tineri se luptă înverşunat. Îi recunoaştem pe Horca şi Zobolsu. Un flăcău cu părul vâlvoi îl înghesuie rău pe Horca. Este Zulta, fiul lui Arpad.
ZULTA: Să nu te mai prind pe la ea, sărăntoc împuţit!
Ea e a mea! E-a celui mai nobil!
Primul care înţelege este Tuhutum, tatăl lui Horca.
Se repede şi, cu o lovitură dibace, îi face pe cei doi să
se despartă. Zulta, văzându-şi la rândul său părintele,
bagă sabia în teacă. Tuhutum îşi atacă sălbatic feciorul,
hotărât parcă să-l ucidă. Acesta este nevoit să se apere
din răsputeri, îngrozit.
ARPAD: Opreşte-te, Tuhutum! (Apoi către cei doi învrăjbiţi:) Ar trebui să vă spânzur, tineri smintiţi!
ALMOS (ivit între timp şi el alături de grup): Întreabă-i de pricină!
ZOBOLSU (începe să explice): S-au certat...
ARPAD: Am auzit de ce! Dar cum de nu i-ai domolit?! Te credeam mai cu minte, Zobolsu!
ALMOS (gâfâind după un hohot cavernos): O fecioară, ah! o fecioară... Totul se iartă, stăpâne, când e
vorba de o fecioară! (Se ploconeşte înaintea lui fiu-său.)
ARPAD: Să zacă legaţi în noaptea asta, amândoi!

Convoiul înşirat ca în ziua precedentă. Doar că, în
locul râului, pe dreapta, o armată severă, destul de numeroasă, îi urmăreşte deplasarea. În primele rânduri,
compacte, se văd pedestraşi cu suliţe, ghioage, topoare. Puţin în spate, coborând pe un bot de deal – călăreţii.
În fruntea convoiului maghiar merg la pas şefii cunoscuţi, însoţiţi de o delegaţie străină (îmbrăcată diferit).
Cel care vorbeşte, un bărbat de vreo 40 de ani, are
ceva vulpesc în el, nu numai fiindcă poartă o cuşmă sugerând capul acelui animal. Este întâiul din şirul de delegaţi şi înaintează la un braţ distanţă de primul dintre
unguri, Arpad. Îndărătul acestuia se află tatăl său,
Almos.
DELEGATUL RUTENILOR: La noi, lăsând deoparte
că aţi supăra pe prietenul şi proteguitorul nostru, marele
cneaz Oleg, şi c-aţi fi în bătaia pecenegilor, care ni s-au
înfipt rău în coastă, la noi – zic – oriunde v-aţi aşeza
n-aţi găsi decât sărăcie şi secăciune. Aşa-i pământul
nostru, sterp. Pe când al ţării aceleia..., dincolo de păPRO
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durea Havos...
ARPAD (ursuz): L-au văzut iscoadele noastre. Nu-i
plin de lapte şi miere!
DELEGATUL: Ba cât se poate de bun! Îl străbat vestitele ape Dunărea şi Tisa şi alte râuri nu mai puţin renumite, doldora de peşte gustos, lemn e din belşug în
dumbrăvi, sunt şi grinduri întregi de sare, mulţime de
porci mistreţi, cai sălbatici, bivolii se scaldă în mlaştini...
ARPAD: Dar de nisipuri mişcătoare aţi auzit? De şesuri lungi unde creşte doar colilia?...
DELEGATUL: Nu. Ştim numai de păşuni bogate.
(Suspină emfatic:) Ah, păşunile acelea! Noi înşine...
ARPAD: Voi înşivă, ce?
DELEGATUL: Am râvnit la ele.
ARPAD: De ce nu v-aţi mutat acolo, lăsând pietroaiele voastre?
DELEGATUL: Pentru că...
ARPAD: Erau, sunt încă ocupate!
DELEGATUL: De nişte prăpădiţi, mărite duce. Un
amestec de sclavini, bulgari şi vlahi, care cică ar fi rămăşiţă din păstorii Romanilor.
ARPAD: Pâlcurile noastre de cercetaşi i-au întâlnit
şi încercat!
DELEGATUL: Şi mai e ceva, slăvite. Acum n-au stăpân. După ce au fost slugile domnitorilor Franciei, Bulgariei şi Moraviei, trăiesc fără...
ARPAD: Mai înainte meleagul pe care îl locuiesc a
aparţinut marelui rege Attila, strămoşul nostru!
DELEGATUL (şovăind o clipă): Păi, vezi?!
ARPAD: O să mai gândesc.
DELEGATUL: Nu lăsaţi să vă scape ţinutul acela, un
adevărat rai pe pământ, ce se găseşte – mai e nevoie
s-o spunem? – dincolo de...
ARPAD: Pădurea Havos!
DELEGATUL: Care e-a noastră.
ARPAD: Aha! (Ironic:) Să fie între noi semnul prieteniei!
DELEGATUL (zâmbind): Întocmai!
ARPAD: Deci, să trec prin codrul ăsta cât mai repede! Vrei s-o fac în seara asta?!
DELEGATUL (mieros): Nicidecum. (Se uită la
soare.) N-ai mai avea când. Ai poveri, nu glumă! Şi
popor pe care trebuie să-l struneşti. (Cu un gest patetic:) Nu, prietene, nu! V-am orânduit un popas pentru
noaptea aceasta. Să vă pregătiţi, să vă ospătaţi, să vă
odihniţi...
ARPAD: Cine mă asigură că nu-mi întindeţi o cursă?
DELEGATUL: Rogu-te, nu pune la îndoială cinstea
noastră şi nu ne umili refuzându-ne!
ARPAD: Vom ţine sfat şi până la apus vom hotărî.
Dacă mai sunteţi pe-aici, aşteptaţi un semnal!
DELEGATUL: Prea-bine. Atunci, noi ne-om îndepărta. (Se adresează oamenilor lui:) Să mergem! Înălţimea-sa rămâne să se sfătuiască.
Însoţitorii întorc caii şi pleacă. Şeful, însă, mai zăboveşte. Pe punctul de a porni şi el, rosteşte:
DELEGATUL: În tabăra ce-ţi prepararăm vei avea,
mare duce, o surpriză: veşti din Pannonia şi... de la
curtea moravă!
SAECULUM 3-4/2018
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Convoiul oprit aproximativ în locul unde ajunsese la
sfârşitul tratativelor cu rutenii. Nu se vede nicăieri vreo
forţă care i-ar fi supravegheat. Arpad, Tuhutum, Zobolsu
şi alte câteva căpetenii se agită călări pe margini, dând
ordine şi instrucţiuni (ce nu se aud). Soarele a coborât
destul de mult spre apus, dar trebuie să mai fie o orădouă până la asfinţit.
Cei trei şefi numiţi ajung în dreptul cozii coloanei.
Călăreţii de acolo se scutură din letargia lor, îşi aranjează ţinuta, pun mâna pe frâu, gata să încalece.
ARPAD (făcându-le semn să se liniştească): Vă plictisiţi, băieţi?
UN SUPERIOR: Da, măria-ta. Dă-ne voie să ne întrecem în niscai jocuri războinice!
ARPAD: De ce nu?!... Dar spune-mi: cât timp a trecut de când Zulta şi Horca s-au dus după khazari?
SUPERIORUL: Cam un ceas.
ARPAD: Ar fi trebuit să se întoarcă. Sper că amicii
noştri nu ne-au părăsit!
TUHUTUM: Sunt molâi, însă nu şi laşi. Apoi, n-au
încotro: ar rămâne rătăciţi pe coclaurile astea, printre
neamuri duşmănoase.
ARPAD: Ai dreptate.
Cavaleria deja se împrăştiase. Un şir alerga nebuneşte în jurul convoiului, două cete se luptau serios cu
lăncile şi săbiile.
ARPAD (mândru): Uită-te la ei! Cu asemenea viteji...
În momentul acela se arată sosind în goană pâlcul
trimis.
HORCA (descălecând): Îndeplinit totul! Khazarii se
ascund în desişul acela (indică o pădure estompată în
zare). Pus ştafete din loc în loc, spre noi. Zulta n-a vrut
să apară încă la obrazul domniei-tale, aşa că m-a însărcinat pe mine...
ARPAD: V-aţi împăcat?
Horca răspunde cu o privire şi o tăcere semnificative.

Camparea pregătită de ruteni, într-un semicerc din
val de pământ şi şanţ. Se zăresc corturi fastuoase. Intrarea e dinspre vale ş i prea largă, dezavantajoasă
pentru un eventual atacator. Arpad dispune căruţele înaintea ei, aproape astupând-o. Delegatul vulpin, îmbrăcat în platoşă şi cu un fel de suman cu fireturi şi butoni,
priveşte dinăuntru, de la circa 20 de paşi. Înalţă din
umeri, parcă nedumerit. Apoi dispare. Revine urmat de
vreo 15 inşi cu aspect mai degrabă rustic decât cavaleresc (apusean). Poartă nişte cuşme rotunde din blană
de vidră.
DELEGATUL (ieşind în întâmpinarea lui Arpad):
Aceşti stimabili vin din Pannonia. Vin să-ţi sărute tălpile!
ARPAD: Cum aşa?! Cine-s?
DELEGATUL: O să auzi din gura lor.
REPREZENTANTUL (prosternându-se adânc, cu
căciula în mână): Bun găsit, stăpâne! Demult te aşteptam.
ARPAD: Doar nu sunteţi din cercetaşii pierduţi de-a
lungul anilor!
REPREZENTANTUL: Nu. Zaculi ne numim. Un trib
supravieţuitor din neamul avarilor.
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ARPAD: Şi eu care nădăjduiam să fiţi rămăşiţă de-a
marelui han Attila!...
REPREZENTANTUL: Din păcate, ba.
ARPAD: Unde locuiţi şi ce viaţă duceţi!
REPREZENTANTUL: În câmpia Tisei şi suntem
crescători de vite, bouari şi războinici.
ARPAD: Pe cine aţi slujit?
REPREZENTANTUL: Pe unii şi pe alţii. Mai des, pe
ducii moravi.
ARPAD: Şi v-aţi săturat de ei?!
REPREZENTANTUL: Păi, să vezi...
Conversaţia se întrerupe, fiindcă ruteanul îi invită să
păşească în interiorul taberei, spre primul cort.
Poalele acestuia deschizându-se, se vede o masă
lungă de la care se ridică un dichisit cavaler de tip occidental.
Principalele căpetenii maghiare se aşează de astălaltă parte şi secuiul li se alătură. Gazda întâlnirii trece
dincolo, în dreapta cavalerului.
SOLUL: Bun venit, conducătorule Arpad!... Suveranul meu, principele Moraviei Mari, Moimir, a hotărât, în
milostenia sa, să vă ofere o ţară! Ce zici?
ARPAD: Dacă aş şti condiţiile...
SOLUL: Simple. I te închini, cum a îngăduit secuilor
să se închine ţie! Apoi mergi în ţinutul acestora, îl lărgeşti în dauna francilor bavarezi şi a valahilor şi sari la
porunca noastră ori de câte ori va fi nevoie. Altminteri
să nu faci!
Arpad se apleacă şi consultă din priviri coechipierii.
Aceştia n-au nici o părere: se uită înainte placid, sunt
obosiţi, unul chiar moţăie.
ALMOS (de alături, îşi învinge cocârjarea, umflă
pieptul şi şopteşte): Ce-ţi spuneam eu?! Totul se potriveşte, se leagă de minune! Ca-n visul meu!
ARPAD (către Sol): Şi care ar fi pedeapsa în caz
că...?
SOLUL: Aţi fi spulberaţi. Primiţi sau întoarceţi-vă de
unde aţi venit! Dincolo de codrul Havos se află însuşi
principele şi fraţii săi, cu câteva mii de oşteni... Aşteaptă
să depui jurământul!
ARPAD (mai încearcă să desluşească opinia căpeteniilor, apoi): Ne închinăm strălucirii-sale şi în două zile
vom ajunge să jurăm.
DELEGATUL rutean (sculându-se de la masă):
Până aici a fost rostul meu. Mai departe, descurcaţi-vă
şi nu ne stingheriţi! Poftă bună şi să vă fie noaptea senină!
Iese din cort, strigă nişte oameni parcă dosiţi, aceştia aduc caii şi toţi pleacă în galop.

A treia zi, dimineaţă. Pădurea străbătută e în spate,
neagră, maiestuoasă. Convoiul – oprit. „Ducele suprem”
face jertfa: un cerb vânat probabil noaptea, din culcuş.
Sângele gâlgâie. Arpad se spală pe mâini şi pe faţă cu
el. Celelalte şapte căpetenii îl imită. Bătrânul Almos, nu.
Stă deoparte, pe o buturugă, fericit.
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Ilie Boca - Figuri (detaliu)
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(continuare în numărul următor)
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Gheorghe Pituţ

SONETE / SONNETS

SFINX UMBLĂTOR

SPHINX EN MARCHE

lucrează şi ea că-i datoare
cu moartea propriei ei morţi
şi cu-mplinirea bunei sorţi
a orice viaţă călătoare.

elle travaille sans hâte, débitante
comme elle l’est de sa propre mort
et de l’accomplissement du sort
par toutes les formes de vie errante.

Moartea nu vine zâmbitoare
deşi au scris maeştrii morţi
c-a fost văzută pe la porţi
în mii de chipuri de fecioare;

Deci moartea vine ca o vie
făptură neînduplecată
că în atâta veşnicie
omul – fiinţă însemnată
a cutezat murind să fie
când nu fusese niciodată.

La mort ne vient pas souriante
quoique les maîtres de la mort
écrivirent qu’elle fut vue aux portes
sous mille visages de filles troublantes ;

Elle nous vient donc comme un être
vivant et tout impitoyable
car dans l’éternité, ce maître
nommé homme, être redoutable,
osa, même en mourant, d’y être
avant qu’il soit jamais trouvable.
Paris, 1971

SOLIE

MESSAGE

iar drumu-i scurt ca o solie
de la atom la alt atom
pe când atârnă Absalom
de un stejar în bătălie.

la route est courte comme un fil noir
qui lie atome d’atome lorsque
Absalon pend au chêne sacré
rêvant d’une méritée victoire.

Singurătatea-i o câmpie
pe care trece-un singur om
având ceva mai mult de pom
stingher ce merge şi nu ştie,

Să facă planuri în tristeţe
e-ntreg destinul celor trişti
şi-ndepărtata frumuseţe

când crezi mai mult decât exişti,
să-nfăptuiţi, idealişti
doar moartea poate să vă-nveţe.

PRO

[martie 1976]
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La solitude est un miroir –
plaine où un pauvre homme seulet
se ressemblant à un pommier
étrange qui marche sans le savoir.

Forger des plans dans la tristesse
c’est propre à l’homme au destin triste
et, l’infinie délicatesse

de croire, tant que la terre existe,
qu’on peut vivre en idéaliste,
seule la mort nous l’apprend sans cesse.
Le 20 mars 1976
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NOBLEŢE

NOBLESSE

timpului – gâdele nomad
care ne-nvaţă ce-i nobleţea
de a te pierde cu supleţea
şi pacea unui trunchi de brad.

l’air de tendresse du temps – roi sombre,
bourreau nomade, noble et froid
qui nous apprend le tout s’en va,
paisiblement, comme un tronc d’orme.

La fel de anonimi sunt sorii
ca fiecare frunză-n parte,
noi singuri însă – vestitorii,
prin care spiritu-şi desparte
vasele vii de cele moarte,
cântăm luminile erorii.

RĂMÂI

Köln, 1972

Ori filosof, ori nătărău
rămâi cum eşti, orice ar fi,
nu trece noapte şi nici zi
ca să nu-ţi pară şi mai rău

de timpul care-i fierăstrău –
din orice parte l-ai gândi,
tăind-o şi pe Anabel Lee
şi steaua care cade-n hău.

Nu te schimba de azi pe mâine
de vrei să mori, mai bine azi
altfel în ochii tăi decazi
şi prinzi nărav umil de câine
ţinut în lanţ c-un vis de pâine,
când lupii-s liberi printre brazi.

SONETUL DE SÂMBĂTĂ

Amintirii poetului Grigore Hagiu

Mai scrie-ne din când în când
Cum este cerul când tresare
Pământul ars adânc de soare
Şi marea-ntreagă tremurând.

Din zi în zi tot mai plăpând
Aştept să vină o salvare
Din Lună sau din Carul mare
Ca să ne vindece pe rând

De boala dorului de moarte
Ce-a tot crescut din veac în veac
Îndeosebi în cel sărac

Supus de vremuri şi de soarte,
Mai scrie-ne, oricât de rar
Dacă nu-i totul în zadar.
[februarie 1989]
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La couleur de la mort c’est la
beauté des feuilles fanées qui tombent
depuis mille ans sans la moindre ombre
de haine, avec pour tout émoi

Les anonymes soleils gris-noir
ressemblent aux feuilles mortes qui s’égarent
mais nous, nous, les porteurs d’étoiles
par lesquelles notre esprit sépare
les vases vivants de vases morts,
on chante les éclats de l’erreur.

RESTE

Köln, 1972

Nigaud ou philosophe, qu’importe!
Reste comme tu l’es depuis toujours,
il n’y aura ni nuit ni jour
à ne pas regretter la porte

du temps qui passe, mauvaise escorte,
où qu’il s’en aille même à rebours,
avec Anabel Lee d’amour
le cœur brisé sous l’étoile morte.
D’un jour à l’autre ne change plus,
s’il faut mourir, vaut mieux soudain
sinon tu connais le déclin

de pauvre chien la corde au cou
à un rêve de pain suspendu
quand les loups errent sous les sapins.

LE SONNET DE SAMEDI

À la mémoire du poète Grigore Hagiu

Écris-nous bien de temps en temps,
fais-nous savoir comment la terre
est-elle sous le soleil du ciel
et, toute la mer qui va tremblant.

D’un jour à l’autre, palpitant,
j’attends une ambulance sereine
de lune ou de Grande Ourse, qu’elle vienne
nous guérir tous tout simplement
du mal de dor amer et mort
qui s’agrandit bien peu à peu
surtout chez l’homme malheureux
soumis au temps, soumis au sort.
Écris-nous quand tu peux le faire
si, au fond, tout est pour rien.
[février 1989]

Traduit par Paula Romanescu
PRO

Culoarea morţii-i frumuseţea
frunzelor galbene ce cad
de mii de ani pe-acelaşi vad
dar fără ură, cu tandreţea
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in the warm palm
a flake in love
becomes a tear

cei doi bătrâni
păşind braţ la braţ
printre ghiocei

the two elders
walking arm in arm
among the snowdrops

o vrabie bea
din lacrima mea
beată de fericire

a sparrow is drinking
from my tear
drunk of happiness

trandafiri roşii
pe pragul iubitei
nimeni acasă

red roses
leaved on the threshold
no one at home
păianjenul
prinde în plasa de aur
iubirea vieţii lui

the spider
catches into the golden net
love of his life
flori de cireş
pe vechile scrisori
cu jurăminte

cherry blossoms
on the old letters
as vows

două frunze roşii
se îmbrăţişează
sub vântul verde

two red leaves
are hugging
under the green wind

PRO

în palma caldă
un fulg îndrăgostit
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între ea şi el
construit din vise
podul suspendat

between her and him
the suspended bridge
built of their dreams
toate casele
dansează în ploaie
odată cu noi
all the houses
dancing in the rain
with us

mâinile ei
mângâie amintirile
pipei de chihlimbar

her hands
caressing memories
of his amber pipe
la fereastră
o creangă bate uşor
mâna iubitului

in the window
a branch beats slightly
the hand of my lover
chiar şi ciorile
pot aduce veşti bune
celui îndrăgostit
even crows
can bring good news
to the one in love

Traducerea în limba engleză de Victoria Milescu
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Luminiţa Zaharia

ÎN TEMPLUL STIMEI DE SINE

în templul stimei de sine
nu se fumează
nu se intră cu bocanci prăfuiţi
nu se mimează alienarea
totul e steril în templul stimei de sine
totul e anhidru şi cocoloşit de iubire

AU TEMPLE DE L'ESTIME DE SOI

nu ai nevoie de canapele confortabile
de cafea şi afrodisiace de lux
aerul te ajută întru levitare
ca-ntr-un puf de lebădă-fecioară te lăfăi nepedepsit
şi e uimire
şi e fericire
nu-i aşa? te simţi ca-ntr-un ou de paleociocârlie
care aşteaptă să fie clocit

au temple de l'estime de soi
l'on ne fume point
pas de pompes encrassées à y entrer dedans avec
la feinte d'aliénation n'est point singeable.
stérile l'est tout ce qui est dans le temple de l'estime de soi
tout y est anhydre et dorloté d'amour
quand même pourtant s'il vous semblait sentir un bon
marché relent d'insecticide
que l'herbe sue sang et eau à croître
parmi d'une autre ère des dalles de pierre
ou bien que les nuages à cran y broient du noir
dites donc, ne vous laissez pas faire
l'envie mise à la porte y pousse de son yoga
au temple de l'estime de soi
y'en a jusqu'à la mort qui en gagne des galons de Père
Noël attendu
les respirations ça se passe
à l'envergure planétaire
les endorphines se prélassent à qui mieux mieux
les pieds s'allongent
plus besoin de sofas qui s'y moulent
de café et du gratin des aphrodisiaques
ça aide à léviter l'air
impunément le cygne-vierge te love c'est du tout comme
dans son plumage
ébahissement y a
bonheur y a
dans l'œuf de paléo-alouette c'est pareil
qui attend à se faire couver

TON PèRE jEAN-PAUL MA MèRE SIMONE

TON PèRE jEAN-PAUL MA MèRE SIMONE

în templul stimei de sine
până şi moartea capătă valenţe de moş crăciun aşteptat
respiraţiile se întâmplă
la scară planetară
endorfinele se răsfaţă neîngrădite
picioarele se alungesc

compromisul nu-ți era îngăduit
nici măcar moartea deghizată-ntr-o fată râvnită
pe jumătate vârsta ta
cineva de sus repetat te-nsemnase
un tren un ciob o linie răzuită în palmă
inima îmbrăcată în plumb
corp străin înlăcrimat nimănui
208

loisir de te laisser aller tu n'avais pas
à la mort même muée en fille convoitée
au demi de ton âge

quelqu'un là-haut maintes fois posait son sceau
un train éclat de verre ou trait rayé en paume
coeur de plomb armuré
corps étranger en larmes et à personne
PRO

dacă vi se pare uneori că miroase a insecticid ieftin
că iarba se căzneşte să crească
printre dale de piatră din altă eră
sau norii se-nnegresc înciudaţi –
să nu vă lăsaţi păcăliţi
sunt doar undele invidiei la uşă
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viață reînnodată strâmb
cu fiecare salt eșuat în alt zbor
neștirea se statornicea și ce nedrept drumul
înspre nesațul de iad
înspre bruma de rai
ți-ai fi schimbat nemurirea
în orice piață sordidă a iluziilor
ai fi făcut troc cu orice flecușteț sclipitor
numai să nu o vezi cum arde
numai să nu o vezi cum plânge
numai să nu crezi că e ea

mâinile pe lângă corp
așa
pumnii strânși
nu o atinge nu-i fi oglinda fidelă
nu o descheia la nasturele speranței
așaz-o-ncremenită-n dreapta ta
iar și iaar și iaaar

rupe trifoiul cu patru foi e zadarnic
descoase-i mărgăritarul înșirat cu ardoare
grăbește-ți exilul spre nicio țară
ahotnic
smintește-ți sufletul tot mai afon

cât de greșit ne-au învățat
și-n pripă
ton père Jean-Paul ma pauvre mère Simone.
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vie renouée de guingois
de par chacun des sauts dans un autre vol retombé
l'insu prenait demeure combien tortueux le chemin
vers la soif d'enfer dedans élance
du paradis ce qu'il en reste alors

dans n'importe quel sordide marché aux leurres
à cœur joie tu te serais défait de ton immortalité
l'aurais troquée contre qui brille
une quincaillerie de rien du tout
pourvu ne pas la voir brûler
pourvu ne pas la voir pleurer
pourvu ne pas croire que c'est elle

vas'y les coudes au corps
ça y est
et tiens les poings serrés
ne la touche pas miroir fidèle pour elle c'est par trop que tu sois
ne défais point son espérance au bouton
au plus assieds-la à ta droite en stalactite

encore et encore et encoooore

écrase le trèfle à quatre feuilles
arrache son muguet ardemment égrené
rattrape ton exil envers le pays aucun
pris d'éperdue tourmente
ne te lasse pas à tordre ton âme goutte qui n'entend
car elle ladite goutte grossit toujours d'avant

ce qu'ils ont mis les pieds dans le plat
à la va-vite et c'est peu dire à nous l'apprendre
ton père Jean-Paul ma pauvre mère Simone.

Traduction en français par Radu Paşalega

PRO

Ilie Boca - Sătence
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Heidi Williamson

Iubitul meu îmi trimite mănuși de cowboy
cumpărate într-o ţară care-mi poartă numele.
Pielea este netedă, moscată
ca spatele unui armăsar. Conturez
marginea netedă a fiecărui deget,
le aşez lângă mine noaptea: devin
pământ negru, jos, vălurit, păzit
la apus de dealuri din calcar, împrăștiate
în ierburile preriei – undeva
prosperă cereale și bumbac, delicat
dar plin de suflarea brizei atlantice.
Visele mele se dezvăluie cu o lipsă de candoare cemi lipseşte
când sunt trează. Ling pielea,
urmăresc cum persistă umezeala pe partea întunecată.

(©Heidi Williamson ELECTRIC SHADOW
Editura Bloodaxe Books 2011)

Ponei de circ

În fiecare seară după școală v-aţi întâlnit
precum iubiţii. I-ai dat ofrande
prin gardul de sârmă cel obosit –
ea a acceptat cum aerul acceptă.
Heidi Williamson este o poetă consacrată din Norfolk.
Între 2008-2009 a fost poet în rezidenţă la London Science
Museum’s Dana Centre şi scriitor în rezidenţă la John Jarrold
Printing Museum între 2011-2014.
În 2008 Arts Council England i-a acordat o bursă pentru a
duce la bun sfârşit primul volum de versuri. Volumul ei de versuri, ELECTRIC SHADOW Editura Bloodaxe Books 2011, a
primit Poetry Book Society Recommendation, iar autoarea a
fost nominalizată pe lista scurtă la Seamus Heaney Centre
for Poetry Prize.
În 2016, Editura Bloodaxe Books i-a publicat al doilea
volum de versuri, THE PRINT MUSEUM.
Este prezentă în şcoli, cenacluri literare, recitaluri de poezie, festivaluri, iar versurile ei sunt afişate în săli de aşteptare,
cafenele, biblioteci.
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În fiecare noapte ai visat-o
în lumina reflectoarelor, toate fetiţele
purtate pe spatele ei, frumos
tropăind arena, sărind avântat
peste flăcări în răsuflări întretăiate și aplauze
și după o săritură finală-n întuneric,
departe de spectatori, bătăi.
Și când ai fugit în sfârșit,
la nord spre Fens-ul speranţei
ai dus un soț și-un nou-născut
să fie-n siguranţă. A urmat rutina. Ani
pierduți ca pasiunile vechi. Alese
și nealese ţi-au devenit căi.
Îngrăditurile ţi-au fost frânghia.

Și când a venit circul,
ți-ai dus fiica la gard
să vadă poneii-n așteptare – dorind
ca ea să simtă cum tu ai stat
zilnic la un gard de sârmă obosit,
calmând botul moale al unui ponei,
răbdător, încăpăţânat, gata s-o ia la sănătoasa.

(©Heidi Williamson ELECTRIC SHADOW
Editura Bloodaxe Books 2011)

Problema vânzătorului călător

Statisticile sunt ființe umane cu lacrimile șterse.
PAUL BRODEUR

Date fiind numărul limitat de orașe și costul
călătoriei dintre două oraşe,
aflaţi cea mai ieftină modalitate în care un
vânzător călător ar putea să viziteze
fiecare oraș o dată și să revină la punctul
de plecare.

El călătorește în minţile matematicienilor.
El nu are formă, ci merge – linie pură
întinsă transversal pe un pământ fără nume.
Presupunerea este că nu are prieteni
PRO

Mănuşi provinciale WILLIAMSON

Prin fum de trafic și beton,
ochii ei trişti și respirația ei caldă de bun-venit
ţi-au devenit prieteni.
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sau familie să viziteze ca să-i devieze traseul.
Nu are timp să se oprească pentru mâncare.

Nu-l veți vedea
roată liberă la vale.
Sau să stea în blocaje care consumă carburantul fără
scop..
Anotimpurile ar afecta
prețul pe care trebuie să-l plătească
dar unde-s?

Și ce se petrece cu toate articolele pe care le vinde;
jeturi și pixuri, tractoare, topoare, trenuri,
cutii, camioane... nu-l încetinesc?
Întrebări constante îl urmăresc. Şi pentru ce?
Toate numerele sunt imaginare. Dar uite,
Se îndreaptă spre noi acum,
purtând calculatorul în mâna lui,
încercând să sondeze valoarea
și să pună la cale poziţia căminului lui.

(©Heidi Williamson ELECTRIC SHADOW
Editura Bloodaxe Books 2011)

Deschidere

Daţi-mi 26 de soldați de plumb
Și voi cuceri lumea.
BENJAMIN FRANKLIN

PRO

Mâinile tatălui meu
servesc o ucenicie de șapte ani.
ridică un braţ al pârghiei cu vârful unui deget.
amestecă cuvele lucioase cu cuvinte nefolosite.
umple minuscule spaţii cu litere mobile.
cu sugativa atent barează cerneli revărsate.
blochează greșelile zilnice pe piele.
înfloresc trandafiri din cerneală.
pluteşte și țese în jurul valorii rolelor care pulverizează.
află limbi pe care buzele lui nu le ştiu.
închide o formă atât de strâns încât clichează fiecare
literă.
învârte dabberul pe pigmenții din bazin.
variază în intensitate de la moment la moment.
ca să dezvolte crăpături crate chimic; spărturi roz divizate.
seamănă cu o planetă repetat bombardată.
ca să învețe să stăpânească ce-i predictibil, dar nesigur.
rămâne conștiincios precum cărbunarul pe un tren cu
aburi.
alegeți, dar nu poartă niciodată mănuși.
țineți fiecare tipar de probă ca și cum ar fi o scrisoare
iubitei.
acoperit cu ulei, ridică pagină după pagină.
lucrează într-un vacarm de pârghii.
tratează suprafaţa, profunzimea şi uniformitatea.
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rareori de la pumnul tipografului, dar atunci când o
fac, păziți-vă, oameni din plumb.
marchează, repară, întotdeauna pregăteşte bun de
tipar.
sensibilizează piatra:
şlefuieşte-o neted ca s-o iei de la capăt, un rând mai
jos.

(©Heidi Williamson THE PRINT MUSEUM
Editura Bloodaxe Books 2016)

Calea întunecată

Ea preferă să lucreze din întuneric:
zgârie placa de nenumărate ori
cu puncte perforate pentru a îmbrățișa cerneala.
Dacă ea imprimă acum, se imprimă negru mat.
Dar apoi ea alege
caracterul luminii –
ora exactă și unghiul
luminii lunii, luminii soarelui, luminii omului.
Presează în umbre,
le netezeşte
astfel încât lumina se intensifică
extrasă din întuneric.

Fiecare atingere ușoară
iluminează. Un licurici
la orizont. Constelații
de ploaie mocănească revelând întunericul.

(©Heidi Williamson THE PRINT MUSEUM
Editura Bloodaxe Books 2016)

III O impresie profundă

Mult mai târziu,
Am cusut
fiecare fir din el
în fiecare fir din mine.
Împreună, nu ne-am
adăpostit în spatele scuturilor
sau am ridicat pumnii împotriva
cuțitului bont
de zile. În schimb,
ne-am găsit pe noi înșine
parcurgând orele înapoi
în esența lor,
susținuţi de pojghiţa
din aur care ne conectează.

(©Heidi Williamson THE PRINT MUSEUM
Editura Bloodaxe Books 2016)

Traducere din limba engleză şi prezentare
de Mariana Zavati Gardner
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Nikos Gatsos
(1911-1992)

AMORGOS (fragmente)
*

În curtea amărăciunii nu răsare soarele.
Numai viermii ies să ia stelele în bătaie de joc,
răsărind, fără noimă, în muşuroaie de furnici.
Liliecii înghit păsări şi varsă înapoi sămânţa.
Corbii înoată în fântâni de sânge.

În curtea celui îndurerat nu împărtăşeşte noaptea.
Doar frunzişurile scuipă râuri de lacrimi
când se iveşte diavolul călare pe câini.
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În curtea celui îndurerat, iarba creşte neagră.
Doar într-o seară de mai a mai trecut un vânticel
În pas uşor, ca al unui câmp ce saltă,
ca un sărut al mării împodobite cu spumă.

Dacă-ţi va fi sete, o să stoarcem un nor.
Dacă vei flămânzi, o să înjunghiem o privighetoare.
Aşteaptă doar clipa-n care se va deschide fântâna
Şi-un fulger va brăzda cerul,
ca să-nflorească negreala fumului.
Dar n-a fost decât o suflare de vânt.
Ciocârlia s-a făcut nevăzută.
A fost chipul lunii mai,
a fost doar albeaţa lunii.
Un pas uşor ca al câmpului ce saltă.
Un vânt al mării împodobite cu spumă.

**

Luaţi morţii, a spus Heraclit,
Şi a văzut cerul pălind
Şi două zambile sărutându-se în noroi.
Şi a căzut şi el să sărute trupul mort
În ospitalierul pământ.
Asemeni lupului ce coboară din codri
să vadă leşul câinelui şi să plângă.

Ce-mi pune la cale picătura ce-ţi străluceşte pe frunte?
Ştiu că fulgerul ţi-a scris numele pe buze;
În ochii tăi un vultur şi-a făcut cuib.
Dar aici, pe malul ud, nu există decât un singur drum.
Un drum înşelător, dar pe care trebuie să păşeşti.
Să te cufunzi în sânge
PRO

*
Nikos Gatsos, important poet, traducător, dar şi stihuitor
de referinţă [„stihuitor” (stihourgos) este, în greaca modernă,
termenul care se referă la autorul poeziei create cu scopul
precis de a fi pusă pe muzică sau special pentru o anumită
melodie; un cuvânt care ar putea suna neobişnuitî`n limba română, cu atât mai mult cu cât această accepţiune este total
inexistentă în sfera lui semantică, întrucât nu există o realitate
similară pe care să o desemneze], s-a născut în luna decembrie a anului 1911, la Arkadia.
Stabilindu-se ulterior la Atena, împreună cu familia, a
urmat la universitatea de aici studii de filologie. În această perioadă, a aprofundat mai cu seamă creaţia lirică a lui K. Palamas şi a lui Solomos, cântecul şi poezia tradiţională (dimotiko
tragoudi), precum şi curentele poetice „inovatoare” în vogă,
în acea vreme, în Europa.
Primele sale poeme le-a publicat în 1931, în celebra revistă „Nea Estia”, şi în „Rithmos”, doi ani mai târziu. Singurul
volum editat în timpul vieţii sale a fost cel intitulat „Amorgos”
(1943) (socotit exponent al suprarealismului grecesc); influenţa acestei opere de importanţă majoră asupra poeziei moderne a fost imensă.
În afara poemelor incluse în volumul menţionat mai sus,
Gatsos a publicat altele trei, anume „Elegie” (1946), „Călăreţul
şi moartea” (1947) şi „Cântecul unor vremuri de demult”
(1963), – acesta din urmă fiindu-i dedicat lui Seferis –, toate
bucurându-se de o mare popularitate în rândul publicului larg.
Gatsos a făcut parte din Societatea Autorilor de piese de
teatru, precum şi din Uniunea Compozitorilor şi „Stihuitorilor”
din Grecia. Activitatea sa de „stihuitor” este una dintre cele
mai strălucite. De altfel, majoritatea poemelor incluse în volumul „Amorgos” au fost create pentru a fi puse pe muzică.
Compozitori de mare valoare precum M. Theodorakis,
M. Hatzidakis, S. Xarhakos, D. Moutsis şi alţii au transpus
poezia lui Gatsos în lucrări de referinţă, capodopere nemuritoare şi mari succese. Câteva exemple în acest sens sunt
poemele „Nunta însângerată”, „Luna de hârtie”, „Trecerea timpului”, cărora Hatzidakis le-a creat melodii ce vor răsuna pururea în sufletul publicului iubitor de frumos.
Gatsos a încetat din viaţă în 1992, pe data de 12 mai. Va
rămâne pentru totdeauna în conştiinţa grecilor drept unul dintre poeţii şi stihuitorii corifei ai contemporaneităţii şi ai tuturor
vremurilor.

În curtea celui îndurerat, ochiul s-a uscat,
cugetul a îngheţat, inima a devenit piatră.
Cadavre de broaşte atârnă între dinţii păianjenului,
urlă lăcuste înfometate la picioarele vârcolacului.

SAECULUM 3-4/2018

Înainte să te-ajungă din urmă timpul,
să treci dincolo, să-ţi regăseşti camarazii –
flori, păsări, cerbi – ,
să afli o altă mare, o altă întindere lină,
să apuci de cingătoare calul lui Ahile,
să arunci cu pietre în râu.
Căci vei fi dispărut şi tu,
iar frumuseţea îţi va fi îmbătrânit.
Cămaşa copilăriei îţi stă atârnată la uscat
printre ramuri de răchită.

Prinde în mâini stindardul vieţii
ca să înfăşori în giulgiu moartea.
Să nu se îndoaie inima ta.
Să nu-ţi curgă nici măcar o lacrimă
peste acest pământ lipsit de orice milă.
Viaţa va fi pretutindeni aceeaşi,
cu fluierul şerpilor în ţara himerelor,
cu cântecul tâlharilor în pădurea miresmelor
şi cuţitul unei dureri în obrajii speranţei.
Sunt de-ajuns un plug şi-o seceră
într-o mână plină de bucurie,
e de-ajuns să-nflorească
numai puţin grâu pentru sărbători,
puţin vin pentru amintiri
şi puţină apă pentru colb…

meridiane

o creangă de portocal,
un gutui înflorit, ca să-ţi dăruiesc mângâiere,
chiar eu, care te-am atins cândva cu ochii păsărilor
şi te-am îmbrăţişat în coama aurie a lunii
şi-mpreună săltam înlăuntrul câmpiilor văratice,
deasupra paielor secerate
şi ne hrăneam cu trifoi –
singurătate neagră, cu atâtea pietre în jurul gâtului,
cu atâtea coliere pestriţ colorate în păr…
Prezentare şi traducere de Sorina Munteanu

Sorina Munteanu (n. 7 iulie 1975, la Roman, judeţul
Neamţ), absolventă a Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, bursă de studii la Universitatea „Aristotel” din Salonic şi Universitatea din Patra (Grecia). Membră
a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacău.

***

Numai eu ştiu cât te-am iubit,
mare neagră, cu mulţime de coliere în păr…
O corabie trage la ţărm,
o fântână ruginită îşi deapănă geamătul –
dâră albăstrie de fum în purpura orizontului
ce s-a făcut una cu spasmodica bătaie din aripi a şoimului;
aşteptăm stolurile de rândunele
să le dea bine]ţe celor ce luptă cu bărbăţie…

****

În timpul misterioasei sale vieţi, omul le lasă strămoşilor
câteva exemple vrednice de luat în seamă ale originii
sale nemuritoare,
aşa cum lasă urme de ruine avalanşele de zăpadă ale
aurorelor boreale,
urme de zmei de hârtie ai târâtoarelor
şi de priviri de iacint;
printre suspine şi lacrimi, sorbi cenuşa
şi scrumul pânzelor freatice

*****

PRO

Atâţia ani m-am ostenit,
inima mea chinuită,
să-ţi brodez, din cerneală, daltă, aur şi foc,
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Valerii Briusov
(1873-1924)

TOT MAI DES

Tot mai des, pe străzile din Vilnius,
Trece în zbor acel crep de doliu.
Secerişul războiului e tot mai sus,
Prăvălia morţii e deschisă la afeliu.

Tot mai des, în biserici întunecate,
În colţuri, aplecate, fără putere,
Stau chircite pe gânduri, întristate,
Mame, surori, soţii, pline de durere.
Războiul, precum un tunet ceresc,
Zguduie o lume speriată… nespus.
Tot mai moţăie copilul, nefiresc,
Cazimir, patronul acelui Vilnius.

Există legături subtile, poruncitoare,
Între conturul şi parfumul florilor:
Astfel, briliantul se vede arareori,
Până ce, de sub margini, nu învie în diamante clare.
Astfel chipul fanteziilor schimbătoare,
Alergând ca norii sus pe ceruri,
Împietrind, trăieşte apoi în veacuri,
În fraze şlefuite, pline de-ncântare.
Vreau şi eu ca visele mele toate,
Ajunse la cuvânt şi lumină în secret,
Să-şi afle trăsăturile dorite.

Fie ca prietenul meu, despicând tomul acelui poet,
Să se desfete cu armonia unui sonet
Şi cu literele frumuseţii liniştite.
Valerii Briusov (1873-1924), poet, prozator, dramaturg,
cercetător, critic şi istoric literar, e socotit unul dintre întemeietorii simbolismului rus. S-a născut la Moscova la 13 decembrie (stil nou) 1873, într-o familie de negustori şi a decedat la
9 octombrie 1924, tot la Moscova.
Încă din anii tinereţii Briusov începe elaborarea teoriei sale
asupra simbolismului, afirmând că noul curent este legat organic de cele anterioare şi că un vin nou are nevoie de o
haină nouă (1894).
A terminat universitatea în 1899 şi s-a dedicat în întregime
literaturii: s-a apropiat de cercul simboliştilor, îndeosebi de
Konstantin Balmont, cu care s-a împrietenit şi căruia i-a dedicat un volum (Tertia Vigilia).
De la începutul Primului Război Mondial (1914), a plecat
pe front, în calitate de corespondent de război, iar, până în
1916, se remarcă, în lirica sa, o creştere a dispoziţiei patriotice şi a sentimentelor de acelaşi gen. În revoluţia bolşevică
din octombrie 1917 Briusov a văzut drapelul noii lumi, transformate, capabilă să distrugă cultura burghezo-moşierească,
al cărei rob se socotise anterior. A participat activ la viaţa literară şi editorială a Moscovei, de după Revoluţia din Octombrie
1917, ocupând diverse funcţii.
214

O mare de aceeaşi tristeţe – bănuiesc,
A tuturor micilor nenorociri,
Zumzăie în cartierul evreiesc
Sub bubuitul victoriilor ruseşti – asupriri.

17 august 1914, Vilnius

LA VILNIUS

Iarăşi eu sunt vagabondul fără cămin,
Şi pieptul respiră atât de liber.
Încotro, suflete al meu, neprins de suspin,
Spre care uimiri porneşti în spulber?
Dar el vrea să pornească de îndată
Înainte, spre capătul însemnului;
Inima începe dulce să bată,
La vederea de pe Muntele Castelului.

La picioare „străbunul Vilnius” –
Reţea de străzi, construcţii şi acoperişuri,
Iar Wilia strănută fără putere spre apus,
Trezind liniştea din luminişuri.

Dar mai departe, dincolo de cercul de dealuri,
Acolo turbează zgomotos războiul crud,
Se pare că în aerul curat, jur-împrejur
Cântec de victorie aud.
Acolo, jos, unde teişorii, atât de deştept,
Tremură sub năvala zilei de mâine,
Chipul lui Puşkin, cu zâmbetul său înţelept,
Priveşte întrebător spre mine.

15 august 1914, la Vilnius

Traducere şi prezentare de Alexandru G. Şerban
PRO

SONET PENTRU FORMĂ

Aceeaşi, ca o visare spontană,
Precum somnul secolelor depărtate,
Înalţă soborul Sfintei Anna
Frumuseţea coroanelor adunate.
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Ionel Necula

CĂRŢILE LINEI CODREANU

sub lupă

LINA CODREANU
ÎNTR-O NOUĂ DISPUNERE EPICĂ

PRO

De la o ispravă literară la alta, scriitoarea din Mândreştii Tecuciului, Lina Codreanu, îşi surprinde cititorii
prin realismul său clasic, prin stilul său sprinţar şi zglobiu şi prin dialogurile vii, alerte şi seducătoare. Să precizăm însă că realismul, maniera clasică de abordare a
faptului narativ, subliniate de noi şi în comentarea celorlalte lucrări anterioare, nu alterează modernitatea,
cum s-ar crede la prima vedere. Răscolite de obsesii şi
coşmaruri simptomatice, personajele Linei Codreanu
sunt marcate de refulări freudiene tăinuite în adânc şi
nu-şi găsesc liniştea până nu-şi împlinesc obsesia şi
până nu se eliberează de o anumită idee prădalnică.
Abilitatea cu care autoarea răscoleşte prin firidele ascunse ale personajelor, prin tainele lor nemărturisite şi
prin felul cum le aduce în partitură narativă conferă deja
scrierilor sale o anumită tentă modernă. Dacă-i adevărat că literatura, proza în general înseamnă fabulaţie şi
ficţiune, epica Linei Codreanu nu-şi activează funcţia
imaginativă decât pentru a scotoci prin sipetul cu taine,
prin istoria personală a personajelor pentru a le devoala
subteranele şi ceea ce le macină viaţa.
Oricum, ultimul său volum, de povestiri, Proprietarii
de amintiri (Editura Rafet, Râmnicul Sărat, 2015) reprezintă o nouă dovadă că autoarea şi-a găsit vocaţia,
că chiar are ceva de spus în proza noastră contemporană şi că dup-atâtea exerciţii la sol se va încumeta
într-un zbor mai înalt şi se va hotărî pentru o dispunere
romanescă. De altfel, povestirea care dă şi titlul volumului este, într-un fel, o saga şi putea articula un microroman, dacă autoarea şi-ar fi propus această finalitate.
De ce n-a dezvoltat-o până la dimensiunea unui roman,
nu mai ştiu, dar, poate, va reveni asupra acestei povestiri.
Să precizăm însă că cele trei povestiri care alcătuiesc conţinutul recentului volum îşi recoltează pretextele
epice din alveola unor realităţi captivante, vascularizate
de personaje învăpăiate şi bine tipizate. Apostol FântâSAECULUM 3-4/2018

naru, bunăoară, personajul principal din povestirea Fântâna din Valea Mândrei este obsedat de ideea săpării
unei fântâni în locul unde păştea oile când era copil şi
faptul acesta nu-i dă pace, îi produce apucături de posedat, nu de om cu mintea acasă (p. 17). Însemnează
locul şi se apucă de săpat până când, încet şi sigur, apa
urcă scâncind susurat ca un prunc sosind în lumină
(p. 21).
La fel povestirea care dă titlul volumului, tânărul podgorean Petru Pivniceru, cel cu un neg albicios la mână,
un fel de al şaselea deget la mâna stângă, căsătorit cu
tânăra profesoară de franceză, Camelia Armescu duce
cu el taina copilului din flori, pe care-l concepuse într-un
moment de euforie, sedus de dorinţele pătimaşe ale
fetei paznicului, Sulfina. Ar fi fost singurul moştenitor al
averii lui Petru Pivniceru, numai că istoria care s-a abătut peste ţară, cu desfiinţarea proprietăţii şi cu trecerea
ţărănimii la forma colectivistă, l-a privat de drepturile lui
de moştenitor şi l-a transformat într-un simplu proprietar
de amintiri. Amintirile unei lumi de demult, lumea care
a fost destrămată după preţioasele indicaţii de partid şi
care nu se va mai întoarce niciodată, decât într-o formă
desfigurată, fracturată şi în contradicţie cu normalitatea
devenirii româneşti. Tainele rămaseră amintiri şi amintirile deveniseră poveşti despre care târgoveţii din Podgoreni vor fi vorbit multă vreme de atunci încoace…
(p. 89).
Tot dintr-un areal citadin patriarhal se decupează şi
povestirea Aşteptări în clepsidră – o frumoasă poveste
de dragoste înfiorată de frământările fiinţiale activate de
Artemisa, o tânără apetisantă, dar bântuită în egală măsură de nădejdi şi de nenoroc. Ca şi în alte povestiri,
autoarea conferă femeii rolul de factor activ şi decizional
într-o relaţie. De voinţa ei depinde închegarea unui
cuplu şi tot ea îi asigură combustia necesară pentru ca
flacăra să ardă ca o vestală, să-i asigure funcţionalitate
şi trăinicie. Şi Camelia Armescu şi Artemisa din Husieni
215
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se irizează ca nişte Don Juani care joacă în travesti,
dar, fireşte, cu un plus de delicateţe, de candoare şi eleganţă, de care năbădăiosul erotic francez n-ar fi fost capabil.
Nu ştiu dacă eternul feminin, cum spunea Goethe,
ne duce spre cer, dar autoarea, în construcţiile sale narative, mizează pe acest element, îi conferă drept de
iniţiativă şi funcţii active în cadrul cuplului. Petru Pivniceru sau pălăriosul Ionaşcu Dobrin, din familia Galencu
îşi pun simţămintele în palmă, dar decizia ultimă nu le
aparţine lor. După ce au făcut carieră literară cu frivolitismul lor, Don Juanii s-au reciclat, au cedat iniţiativa,

iar autoarea nu i-a adoptat din legendă, ci mai mult din
partitura scenică în care îi adusese George Bernard
Shaw.
Un lucru e sigur, Lina Codreanu se dovedeşte o excelentă cunoscătoare a psihologiei feminine, în devenirea ei, de la condiţia fragilă, de nubilă cu glamur şi cu
nuri, la cea de matură planturoasă, când îşi dă arama
pe faţă şi cedează bârfei şi vulgarităţii. De altfel, latura
psihologică a personajelor feminine este punctul forte
al prozei sale ruminate – cu ştaif, cu fistic şi cu bemoli
afectivi la cheie.

LINA CODREANU
ÎNTR-O NOUĂ IPOSTAZĂ
♦
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un zbor al gândirii, al stării sufleteşti, întotdeauna ultimul, însă repetabil la nesfârşit (p. 25).
Despre volumul Ceasornicar de curcubeie al poetului-matematician Gheorghe Păun spune că lirica sa
poate fi încadrată modernismului, densă fiind în teme şi
motive, inserări mitice consacrate ori livreşti în care nu
lipsesc împletirile de fineţe cu firul tradiţionalist, defel
desuet şi inoportun (p.30).
Tot un poet cu o bogată bibliografie cumulată este şi
cernăuţeanul Vasile Tărâţenanu – un poet-peregrin, nelipsit de la nicio manifestare românească şi mereu doritor să-şi întâlnească fraţii despărţiţi de hotare aleatorii.
Autoarea îşi intitulează cronica O pauză de respiraţie
şi primul gând ne duce la presupusul gest fatal al cinicului Diogene despre care se spune că şi-a provocat
moartea prin oprirea respiraţiei, dar nu de aici derivă înţelesul comentariului, ci de la titlul de sorginte mioritică,
Şi de-o fi să mor, dat de poet volumului său de versuri
din 2014. Cu o linie portretistică sigură autoarea i-a configurat chipul de luptător neostenit pentru apărarea
identităţii româneşti în comunităţile din Ucraina şi-i subliniază apăsat aura în care radiază bucuria de a fi plămadă din neamul strămoşesc şi de a jubila ori de câte
ori se întâmplă să fie între fraţi. Aşa l-am cunoscut şi eu
şi aşa cred că-i privit peste tot pe unde se întâmplă să
ajungă.
Ceea ce surprinde în evocarea poetului huşean Ion
Gheorghe Pricop este incursiunea generoasă a autoarei prin arealul Huşilor, încercând o reconstituire a traseului de viaţă parcurs de poet, vorba lui Hegel, cu
drum cu tot – cu pitorescul peisajului, cu bunătatea oamenilor şi cu mirozna de tămâioasă a podgoriilor. Cartea celor cinci semne (2016) înseamnă, una peste
alta, o reabilitare a senzaţiilor, o valorizare a substratului
lor liric şi o expresie a imploziei senzoriale, în sensul
înţelenit – evident, cu alte mijloace şi temeiuri – de
George Bacovia.
Autoarea, bag seama, nu agreează poezia abracaPRO

Pe Lina Codreanu o urmăresc cu interes şi curiozitate nescăzută încă de la început, de la primele sale
apariţii pe scena apariţiilor literare. Conştient că nu pot
ţine pasul cu toate noutăţile apărute pe piaţa literară,
m-am decis să-mi simplific lecturile la câteva nume cărora să le „monitorizez” evoluţia şi perspectiva unui loc
meritat în breasla scriitorilor. Numele Linei Codreanu figurează în această listă redusă şi nu cred că mi-a scăpat ceva din ceea ce a procesat în ultimii ani.
Ştiam, sau măcar intuiam, că autoarea poate oricând face saltul de la creaţia genuină la critică rezolubilă şi aşteptam momentul când urma să ne dea o
dovadă peremptorie în această direcţie, să ne încredinţeze că se poate pronunţa cu deplină autoritate asupra
fenomenului literar contemporan. Şi mă bucur că aşteptarea s-a împlinit în aceste zile, cu această carte, (Răsfrângeri critice, Editura Detectiv literar, Bucureşti,
2018), în care regăsim opinii şi puncte de vedere asupra fenomenului literar contemporan, aşa cum este ilustrat în opera a 13 poeţi, opt prozatori şi şase critici
literari. E o dovadă că autoarea nu s-a rupt niciodată
de dulcea zăbavă a cititului, ceea ce nu se prea mai întâmplă în societatea noastră manelizată şi că a rămas
conectată la piaţa cărţii – nu doar pentru a citi isprăvile
confraţilor săi scriitori, dar şi pentru a da seama despre
cele citite.
Dintre poeţii comentaţi de autoare, la loc de frunte
regăsim numele regretatului poet şi epigramist Ion Alex.
Angheluş pe care, bag seama, autoarea l-a ţinut în graţii
receptive ostensibile, de vreme ce-l comentează în cinci
articole distincte, apărute prin varii publicaţii din ţară şi
de peste Prut. Se-nţelege că din lectura lor aflăm lucruri
interesante despre moştenirea literară a poetului, dar
autoarea nu uită să insiste şi asupra destinului său tragic – trecut la cele veşnice înainte de vreme.
Din bogata operă a poetului Ion Brad comentează
volumul Cocoarele în ultimul lor zbor – poeme într-un
vers, susţinute însă ideatic prin tonalitatea gravă despre
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dabrantă, care poate fi citită şi de la primul la ultimul
vers şi de la coadă la început cu acelaşi rezultat. S-a
renunţat la ortografie, la punctuaţie, la majuscule (chiar
atunci când este vorba de substantive proprii), dar la un
anumit înţeles şi la funcţia ei emoţională nu consideră
că este bine să se renunţe. Or, Lina Codreanu se arată
ca o cititoare avizată, cu vechi şi serioase active în publicistica literară şi răsfrângerile sale critice dovedesc
cu prisosinţă această evidenţă. Aflu abia acum că râvna
sa literară nu este nici pe departe episodică, ci s-a remarcat în decenii de opinii şi poziţionări literare, iar părerile sale, prin raţionalitatea şi limpiditatea lor, chiar
trebuiesc luate în seamă. Fără să insist asupra acestui
aspect, recunosc că opiniile sale critice şi toată epistemologia comentariilor sale mă găseşte în situaţie partizanală.
Aceeaşi apetenţă pentru sublinierea lucrului bine
conceput, bine articulat şi bine structurat o regăsim la
autoare şi atunci când se repliază în domeniul epic şi
abordează imaginarul narativ. Comentariile sale circumscriu autori şi lucrări bine aşezate în percepţia publică
– de la exotica Lambretta a lui Nicolae Dan Fruntelată
la limpezimea scriiturii arătată de Florentin Popescu în
volumul său de proze scurte, la metafizica subiectivă a
Dealului lui Aurel Brumă, la dualitatea întregitoare procesată de Ştefan Mitroi în dispunerea sa epică, Dacă
Dumnezeu ar muri, la istoriile suprapuse ale lui Ioan
Ţicalo din romanul Zarea de sub amurg, până la glisările Anicăi Facina în matca ancestrală a Dornelor şi la
lumea atipică din Târgul trăsniţilor, de Gheorghe Chiper.
Ceea ce surprinde la cronicile Linei Codreanu este
acribia, lejeritatea cu care se mişcă prin tendinţele literaturii contemporane şi uşurinţa cu care desprinde
esenţa de aleatoriu. Nu se pierde în detalii accidentale,
ci caută drumul către chintesenţa lucrării, către ceea ce
poate rămâne esenţial şi bine sedimentat dintr-o dispunere epică. Cred că viitoarele istorii ale fenomenului literar contemporan, atunci când vor decela literatura
acestor decenii, vor apela şi la aceste repere critice ca
la nişte achiziţii raţionale şi de bun gust şi vor impune
definitiv unele idei şi concepte izvodite la cald, ca prime
reacţii ale unui critic cu ştaif, cu viziune, cu patima lecturii şi cu dispoziţia de a da seama de cele citite.
De altfel, ultima diviziune a lucrării chiar ar fi putut fi
intitulată Critica criticii, fiind consacrată comentariilor
unor volume de critică literară semnate de Adriana Niculiu, o huşeancă ajunsă profesoară la Liceul
„Gh. Lazăr” din Bucureşti care încearcă să reconstituie
câteva elemente din biografia lui Gala Galaction folosindu-se de chiar scrierile prozatorului, apoi de Constantin Cubleşan care s-a consacrat, printre altele, şi
cercetărilor eminescologice, de Mioara Bahna, la care
apreciază ochiul avizat în cercetarea liricii feminine şi
altor critici care i-au reţinut atenţia autoarei.
Încă ceva. Probabil că multă lume consideră, ca şi
mine, că Lina Codreanu este o apariţie nouă în peisajul
literaturii româneşti. Este o eroare pe care recenta lucrare o spulberă cu toate dovezile la vedere. Nu este
deloc o apariţie întâmplătoare în lumea literară, ci o preSAECULUM 3-4/2018
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zenţă dinamică cu îndelungate active critice, cu abilităţi
reale de a se pronunţa asupra apariţiilor literare şi cu
bogate răsfrângeri, în domeniu. Am creditat-o de la început şi constat acum că şi în postura de critic operează
cu aceeaşi rigoare, acribie şi cu acelaşi discernământ
oximoronic, cum stă bine unui critic raţional şi bine fixat
în principii estetice. O felicităm pentru această bijuterie
de carte pe care-o propunem spre lectură tuturor celor
interesaţi de literatură bună.

Ilie Boca - Triptic (detaliu)
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SPECTACOLUL LUMII
ÎN IMAGINI SUBIECTIVE
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ideea Crochiurilor sentimentale – pentru zborul gândului
în încercarea lui de a afla, de a cunoaște, de a prinde
din culorile curcubeului acele nuanțe, care strălucesc
doar pentru o clipă, și ne colorează irișii ochilor în inegalabilele tornuri ale fericirii, ale bucuriei, liniștei și
neliniștei, ale clocotului adâncurilor tăinuite de universul
necuprins”.
Nopțile albe mai spun povești pe Volga* spun povestea de neuitat a călătoriei pe care autoarea a făcut-o în
vara anului 2010 în Rusia, „pornind de la Sankt Petersburg până la Moscova, plutind pe Neva, pe lacurile Ladoga și Onega, apoi pe Volga, până la Moscova, pe cea
mai cunoscută și mai frumoasă dintre toate rutele fluviale din Rusia (...), 1965 de km, trecând prin
18 ecluze”. De-a lungul acestui itinerar, poeta călătoare
are posibilitatea de a cunoaște și de a reține, în imagini
multiple, caleidoscopice, sufletul slav și splendorile celei
pe care poporul rus a numit-o cu afecțiune „matiușka
Rusia”.
Deși Magda Bădoiu oferă generos informații care
îmbină istoria locului cu geografia lui, acestea nu sufocă
textul. Bine dozate, ele mențin un echilibru între
frumusețea locurilor și mirarea de copil a călătoarei
pusă în fața infinitului spectacol al naturii. Scriind,
Magda Bădoiu retrăiește miracolele revelatorii ale întâlnirii cu lumea și oamenii ei și, totodată, se cufundă în
voluptatea scrisului: „Scrisul! Înseamnă viața mea trăită
a doua oară, poate mai intens decât cea trăită în realitate. În scris este sufletul meu, vesel sau trist, chinuit
de întrebări sau liber ca păsările cerului, însingurat sau
în vâltoarea familiei și a prietenilor, alergând permanent
în întâmpinarea celor dragi pentru a le oferi cu dragoste,
dăruire și credință, ceva din acest necunoscut ce se
numește suflet”.
Când o urmezi cu imaginația pe traseul pe care-l
străbate, o urmezi pe Magda Bădoiu în istoria, în literaMagda Bădoiu, Nopțile albe mai spun povești pe Volga,
seria Crochiuri sentimentale, Editura Betta, București, 2017.
*

PRO

Călătoria este, pentru Magda Bădoiu, un prilej de a
se bucura de spectacolul etern fascinant al lumii. În
aceste călătorii, ea duce cu sine lumea din care vine,
imaginile surprinse nefiind simple fotografii, ci variante
complementare subiective care se completează, se intersectează, se țes în covorul de imagini reținute de retina înfiorată, toate comunicând în limbajul călătorului,
actor și regizor, în acest mare spectacol. Totodată,
Magda Bădoiu aduce cu sine pentru a duce în lume,
propriul suflet plin de aspirația cunoașterii, de înțelegeri
și nostalgii din care se naște evocarea.
Într-un spațiu pe care-l investighează, fie Rusia, fie
Danemarca, Norvegia, Suedia sau Finlanda, Magda
Bădoiu nu călătorește indiferent niciodată. Ochiul și sufletul ei surprind atât frumusețea de miracol a naturii,
cât și adaosul omenesc la această frumusețe. Omul
sfințește locul: este uimirea permanentă a Magdei Bădoiu în ipostaza de călător. A călători înseamnă pentru
ea a călători nu doar într-un peisaj, ci într-o istorie, într-o
mitologie. Astfel, ea aduce în prim-plan oamenii acelor
locuri care pot înfrumuseța sau distruge miracolul corolei de minuni a lumii.
Călătoria este și un prilej de a împărtăși impresii de
la fața locului, trecute prin filtrul personal, reflectate în
capacitatea ei de a sintetiza, de a descrie, de a releva
unicitățile. Bucuria aceasta de a împărătși cu ceilalți miraculoasele trăiri este completată și de bucuria
informațiilor de o mare diversitate – de la geografia și
istoria locurilor la oamenii care le populează, la realități
contemporane, tradiții, obiceiuri, artă culinară.
Magda Bădoiu este mereu prezentă în spațiul călătoriei ca un infatigabil cineast care are pregătit mereu
aparatul de filmat pentru a surprinde eternitatea unei
clipe, pentru a o fixa în cuvântul mărturisitor ca-n
această confesiune: „Călătoriile noastre în lungul și-n
latul acestei lumi mă împlinesc ca om pe dinăuntru, îmi
mângâie sufletul și-mi înflăcărează mintea. Îmi place să
scriu despre bazarul pestriț al spectacolului lumesc, nu
pentru vreo recompensă specială, alta decât bucuria
mea interioară și cea de a fi citită. Așa s-a și născut
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tura rusă și în sufletul acestui popor. Te plimbi cu personajele lui Dostoievski pe Nevski Prospekt, vezi lumea
prin ochii literaturii lui Pușkin, poposești puțin în Țarskoe
Selo, permițându-ți uimirea în fața capodoperelor arhitecturale: Catedrala Fecioarei din Cazan, Catedrala
Sf. Isaac, traversezi Piața Palatului de Iarnă, Amiralitatea, Crucișătorul Aurora, Piața Senatului, Fortăreața
Petru și Pavel; te aventurezi pe străzile Moscovei, altă
metropolă a lumii și a civilizației, cu splendida Catedrală
Vasilii Baljenâi, cu Kremlinul și Piața Roșie și alte
minunății care scot în evidență minuni ale lumii realizate
de oameni cu frumusețea sufletului lor, aflați de multe
ori sub vânturile reci ale istoriei.
Trecutul este adus în dimensiunea prezentului prin
evocarea unor personalități precum Petru I și Dimitrie
Cantemir, Ecaterina II, dar și Pușkin, Gogol, Turgheniev,
Tolstoi, Dostoievski, Esenin, pentru a ne convinge, prin
marea literatură rusă, de splendorile sufletului slav, de
unicitatea lui.

♦

Când înfloresc cireșii în fiorduri** ne poartă prin minunile țărilor nordice în călătoria pe care Magda Bădoiu
a făcut-o în 2015. Noua lume i se dezvăluie în imagini
fascinante pentru care sufletul călătoarei este pregătit
cu același entuziasm, cu aceeași curiozitate și infatigabilă disponibilitate pentru marele spectacol al lumii.
Splendorile naturii și ale civilizației Danemarcei sunt
completate de personalități precum Hans Christian Andersen, ale cărui povești nemuritoare au părtuns în
inima atâtor oameni, fiind tradusă în peste 125 de limbi,
sau Søren Kierkegaard, filosoful existențialismului.
Admirația Magdei Bădoiu privește atât cultura, cât și
civilizația țării, în ele reflectându-se istoria, viziunea asupra existenței, modul de a vedea lumea cu specificul sufletului danez.
Norvegia i se dezvăluie de pe puntea feribotului,
imaginile spectacolului miraculos al lumii fiind primite
cu aceeași aviditate, cu aceeași curiozitate pentru comorile naturii care o fac să exclame, introducând în
aceste mirări și reflexele culturii literare proprii: „«Între
cer și ape» dar Norvegia era pământ”. Este acesta un
prilej pentru Magda Bădoiu de a-și introduce cititorul în
cultura țării, amintindu-i pe compozitorii Ole Bull și Edvard Grieg, pe scriitorii Henrik Ibsen, Knut Hamsun, pe
artiștii Edvard Munch și Gustav Vigeland, pe celebrii exploratori Nansen și Amundsen.
Impresiile de călătorie sunt completate de meditațiile
autoarei asupra nevoii de spiritualitate a omului: „Omul
nu poate trăi fericit numai cu bani și bogății. Omului îi
trebuie și praful de stele strâns în cântece, în colinde,
în legende, îi trebuie și o petală crescută din pământul
natal. Omul are nevoie de fulguirea de vise a minții și a
sufletului, are nevoie de zbor, de trăire, de nemărginire,
de împlinire, de nemurire. Omul și numai omul poate
nemuri prin cuvinte...”
Magda Bădoiu are apetit pentru peisaj, pentru unici-
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**
Magda Bădoiu, Când înfloresc cireșii în fiorduri, seria
Crochiuri sentimentale, Editura Betta, București, 2016.
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tate, pentru informație, interes și curiozitate pentru oameni și istoria lor. E cu mintea pusă mereu în praștia
imaginației. Vizitând Norvegia, de exemplu, țară care
i-a smuls toată gama de sentimente a admirației, ea se
referă la vechii laponi și la populația sami, 70.000 de locuitori risipiți peste tot în Peninsula scandinavă – în Norvegia, Suedia, până în Finlanda și Rusia. Datele sunt
înregistrate cu sagacitatea fostei profesoare pentru care
totul este un prilej de cunoaștere, de îmbogățire spirituală.
Peisajul național nu este uitat. România este mereu
prezentă în sufletul Magdei Bădoiu: „Doamne, ce țară
de basm avem!”, contrapunând frumusețile, ca-ntr-un
canon, și interogându-se retoric asupra irepresibilei
dorințe de a călători: „Să fie doar setea de cunoaștere,
de visare, de zbor sau suntem permanent căutători ai
fulguirilor noastre de vise?”
Scenariul acestor impresii se repetă în cazul Suediei, Finlandei și al Estoniei. Peisaje, istorie, oameni cu
cultura și civilizația lor, cu tradițiile lor, urma de lumină
a unor personalități în marea istorie a lumii: Greta
Garbo care a deținut cea mai inexplicabilă putere de a
fascina, Ingmar Bergamn, Ingrid Bergman, ABBA, regele Gustav al II-lea...
La sfârșitul călătoriei, ca o autentică profesoară,
Magda Bădoiu subliniază învățămintele și foloasele.
Călătoria a devenit o aventură desăvârșind cunoașterea
și completând-o prin autocunoaștere. Lumea cea mare
apropriată prin cuvânt a devenit inteligibilă.

27 ianuarie 2018

Ilie Boca - Poliptic (detaliu)
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Cornel Galben

EUGEN VERMAN ȘI CEATA LUI
DE PE „LĂPUȘNEANU”
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continua cu pitoreștii moși Ermil și Vasile, cu „nenea
Tony”, cu „madame Șoor”, cu Haim Carpăn, cu Jenița
și doamna Mary, cu generalul Nicolae Dăscălescu și
încă mulți alții, pe care îi veți descoperi în ipostaze captivante.
Dincolo de aventurile mai mult sau mai puțin tragicocomice ale unora dintre aceștia, răzbat printre rânduri
avatarurile vieții generate de a doua mare conflagrație
mondială, în care foamea e obsedantă, devenind ea
însăși un personaj, care-i determină pe cei nevoiți să o
suporte la tot felul de întreprinderi nu de puține ori riscante: Foamea e un lucru tare curios. E şi cumplit, dar
şi delicios. Cumplit, întrucât trăieşti o senzaţie neagră,
parcă eşti „supt”, gol, ai linge şi pereţii, numai să-ţi domoleşti străfundurile care cer combustibilul acesta atât
de necesar vieţii... Delicios, deoarece până şi rădăcinile
cele mai amare îţi par dulci, ronţăirea lor te fac să uiţi,
pentru moment, cât eşti de „gol”, cât eşti de flămând...
Şi eu, şi Florică Durican, şi Didi, fratele meu, şi Titi Buzdugan am mâncat şi melcii de pe crucile din cimitir, şi
rădăcinile unor plante pe care nu le mai ţin minte, dar
spre care m-au îndemnat prietenii de pe strada noastră... Aşa că, în agud, strângeam în căuşul palmelor zeci
de fructe negre, dulci şi zemoase, şi ne umpleam gurile
de să ne înecăm, nu altceva, şi le înghiţeam fără să le
mai mestecăm, ca nişte purcei flămânzi care se aruncă
asupra troacei cu lături, şi eram de-a dreptul fericiţi
chiar...
Foamea îl transformă, astfel, în „Capul răutăților”,
dând iama, împreună cu Didi și Gelu Itu, în livada Schitului de Peste Vale și în stupina acestuia (Doamne, ce
ne-am mai speriat atunci când, dintr-un copac, s-au repezit la noi sutele de albine hotărâte să-şi apere teritoriul de invadatorii flămânzi şi neîndurători! Eram la Schit
după merele mai mult crude decât coapte din copacii
din spatele micii bisericuţe la care slujeau, cu smerenie
şi osârdie, un călugăr cu barbă şi doi fără barbă, deoarece erau aproape copii ca noi, care fuseseră zvârliţi
aici mai mult de către Doamna Foame decât de credinţa
PRO

Descoperit ca prozator și încurajat de criticul Constantin Călin, care l-a debutat în suplimentul Sinteze,
ziaristul Eugen Verman și-a luat rolul în serios și, după
ce a intrat pe piața cărții cu volumul de povestiri Robu
(1999), a continuat să surprindă în noua ipostază,
încredințând tiparului, rând pe rând, încă cinci culegeri
de schițe, povestiri și nuvele: Destin (2001), Culai
(2005), Zborul numărul trei (2007), Miezul vieții. Oameni
și destine (2009), Zăpezi murdare și alte povestiri
(2015).
Om „bonom și generos cu cei din jur”, cum îl caracterizează poetul Nicolae Mihai, cunoscutul condeier băcăuan a știut încă de la început să aibă „un lipici special
pentru cititori” (Carmen Mihalache), pe care i-a câștigat
cu sinceritatea sa debordantă și cu suita de peripeții ce
a înscris pentru totdeauna strada Alexandru
Lăpușneanu din mahalaua pietreană Precista, în care
a copilărit, în lista selectă a locurilor nemurite de scriitorii români de-a lungul timpurilor.
Încadrat de istoricul literar Ion Rotaru în
„descendența lui Creangă și Sadoveanu”, Eugen Verman a rămas consecvent prozei sale memorialistice,
supralicitându-și amintirile, care, așa cum o sugerează
și motto-ul ales din creația lui Jean Paul, sunt „unicul rai
din care nimeni nu ne poate izgoni”, și îmbrăcându-le
mereu în haine noi, dar fără a pierde farmecul inițial ori
vraja unor evocări ce răscolesc, nostalgic, propriile
noastre rememorări.
Povestitor „de factură autobiografică”, după opinia
mentorului său, el readuce și în paginile noului volum,
Noi, cei de pe „Lăpușneanu” (Editura Corgal Press,
Bacău, 2017), o bună parte dintre personajele celorlalte
cărți, între care fratele Didi e omniprezent, însă nu lipsesc nici celălalt frate, Culai, trecut la cele veșnice, nici
părinții, nici prietenii Petrică și Toader Plăcintă, nici Lulucă și Nelu Otavă, nici Puiu Leonte, care-și povestea
„aventurile cu una Marinela”, nici Gelu Marin, liceanul
căruia îi „plăceau fetele și motocicletele”, nici pietrarii
italieni Roberto și Rugiero Mella, iar înșiruirea ar putea
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în Dumnezeu cel bun şi darnic şi milos.), dar și la
deșeurile fabricii de cherestea ori la butoaiele cu glucoză din gară (E mijloc de iulie, suntem în vacanţă şi,
ca de obicei, primul drum e spre Imal, fabrica de cherestea care ne aşteaptă cu cioatele, şipcile, bracul pe
care le vom căra acasă. Înainte, însă, facem „o escală”
în gara de mărfuri care, din câte ştim, depozitează, înaintea livrării către „adrisant”, un întreg munte de butoaie
cu glucoză, adică – ştim asta prea bine – „ceva” mult
mai dulce şi mai hrănitor decât însăşi mierea „fabricată”
de „muştele” pe care le întâlnisem în primitoarea ogradă
a schitului de Peste Vale şi care ne domoliseră elanurile
cu acele lor pline de otravă dureroasă.).
Deși amintirile din copilărie sunt dominante, nu lipsesc subiectele la zi, reflecțiile despre viață și moarte,
momentele de reverie, autorul căzând adesea în „mre-

Ion Roşioru
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jele imaginației, căci de imaginație n-a(m) prea dus lipsă
în viața asta” și chiar dacă ficțiunea e lăsată în plan secund, Eugen Verman e mereu în miezul lucrurilor, dovedind că este un prozator de cursă lungă și că „merită
totuși o mai largă recunoaștere” (Constantin Călin). O
relevă, într-un fel, și opiniile critice inserate la finalul volumului, semnate, alături de cei deja amintiți, de scriitorii
ori gazetarii Vasile Sporici, Elena Buică, Ion Fercu,
Eugen Budău, Ioan Dănilă, Roni Căciularu, Dorian Pocovnicu și Gabriel Pop.
O carte doldora de subiecte atractive, incitantă încă
de la coperta bine aleasă de Lucia Maria Hădărean, și
pe care o recomandăm cu toată căldura, invitându-vă
să descoperiți un scriitor căruia nu-i lipsește ironia și
umorul, bucuria de a trăi intens fiecare clipă și speranța
că istorisirile sale nu vor rămâne fără ecou.

O SĂRBĂTOARE LECTURALĂ
DE EXCEPŢIE

PRO

Polivalentul scriitor Mihai Sălcuţan, evoluând spectaculos de la genul liric spre cel epic, a ajuns, după
două volume publicate în 2017, Cumpăna dreptăţii şi
Ţara Luanei, la cea de a treia carte de proză scurtă, Răfuiala, apărută la aceeaşi editură buzoiană, Editgraph
(2018). Prefaţa, intitulată cum nu se poate mai sugestiv
şi mai inspirat, Un scriitor în blană de râs carpatin, e
semnată de profesorul, scriitorul şi publicistul Paul Androne şi trece în revistă principalele linii de forţă şi trăsături pertinente singularizatoare ale prozatorului care
calcă apăsat pe urmele nemuritoare ale eternului nostru
I.L. Caragiale. „Cele 32 de piese ce compun volumul,
notează prefaţatorul, sunt construite de regulă în jurul
unui personaj care, dincolo de unicitatea sa, deţine trăsături reprezentative pentru o anumită categorie morală, profesională ori socială, în spiritul clasicist al
«caracterelor» sau «fiziologiilor» cultivate de paşoptiştii
noştri. Urmărind evoluţia lor în paginile cărţii avem imaginea unui album expresiv şi semnificativ al societăţii
româneşti de astăzi, o galerie de portrete zugrăvite diferenţiat, uneori în tuşe groase, caricaturale, alteori în
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crochiuri simplificatoare, dar sugestive. Femei, bărbaţi,
tineri sau vârstnici, oameni de afaceri, medici, profesori,
actori, jurnalişti, avocaţi, jurnalişti, pensionari, cupluri familiale sunt eroii unor întâmplări situate la jumătatea
drumului dintre firesc şi insolit reprezentând scene de
existenţă cotidiană de strictă actualitate” (pp. 6-7).
Prozatorul vizează birocraţia care, cu noul val de
funcţionari publici apăruţi în siaj postdecembrist, e în
continuă, ilară şi absurdă expansiune, dată fiind politica
de numire pe posturi a oamenilor nu pe criterii de competenţă profesională şi de probitate civică, ci pe bază
de nepotism şi interese clientelare (Încurcături oficiale).
Finalurile prozelor lui Mihai Sălcuţan sunt de cele mai
multe ori neaşteptate, ca poantele unor anecdote narate
cu lux de amănunte sau rimând cu ceea ce îndeobşte
se etichetează drept lovituri de teatru, coups de théâtre,
cum ar spune francezii. În Serviciu extern de informaţii,
junele italian Angelo Barberini ajunge în România spre
a continua o afacere cu maşini agricole a tatălui său.
Aici cunoaşte o tânără fermecătoare şi instruită, Bianca
Isărescu, după care i se aprind călcâiele. Când ajunge
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la Milano spre a a-i da vestea matrimonială tatălui său,
acesta i-o prezintă el pe aceeaşi Bianca, însă pe post
de... mamă vitregă!
Prozatorului, în tendinţa lui de a face o radiografie
exhaustivă a societăţii româneşti actuale aflate în plin
haos şi debandadă de răsturnare a valorilor morale şi
estetice tradiţionale, nu-i putea scăpa abordarea fenomenului proliferant al aşa-zisei literaturi de puşcărie. În
schiţa O ţară de scriitori e luat în tărbacă pamfletară
acest mod al mai marilor cârmuitori ai ţării de a încuraja,
poate la gândul că într-o zi vor ajunge şi ei acolo şi,
deci, îşi vor scurta sejurul în spaţiul carceral, elaborarea
de „lucrări ştiinţifice” în doar câteva zile, ca şi cum geniul
creator al acestui popor s-ar afla concentrat exclusiv
dincolo de gratiile vremelnice ale puşcăriilor. Pe ideea
că viaţa bate scrisul e structurată povestirea Un costum
la patru... scânduri. Un jurnalist vrea să devină scriitor
şi merge să se documenteze în satul natal unde groparul, fost coleg de clasă, îi cere costumul negru să-şi îngroape fratele cu el. Ajuns la cimitir, după ce lucrase pe
ruptelea la romanul său autenticist, scriitorul îşi dă
seama că a fost tras spre sfoară. Aici nu mai e deloc la
modă lumea pe care o ştiuse el şi pe care o crezuse
cinstită, ospitalieră şi cu frică de Dumnezeu în sân. În
mediul citadin lumea e şi mai pervertită şi nu se dă în
lături de la nimic când e vorba să-şi atingă scopurile. În
povestirea titulară a cărţii, două firme rivale îşi dispută
câştigarea unei licitaţii. Atenţionat de avocatul său să
nu-i dea mită judecătorului cunoscut pentru incoruptibilitate, clientul face exact pe dos. A aflat că soţiei intransigentului judecător îi plăcea o haină de blană de cincila
şi, prin urmare, îi trimite acest dar însoţit însă de cartea
de vizită a adversarului său care, pentru încercarea de
mituire va pierde procesul. Nici măcar Caragiale nu s-ar
fi gândit la un astfel de subiect ingenios, de nu cumva
domnul Sălcuţan va fi parodiat, cu fineţea sa nedezminţită, lumea mereu coruptibilă a magistraţilor de astăzi.
Aceeaşi senzaţie o are cititorul şi atunci când parcurge
Prezenţă de spirit. Naratorul de aici, avocat şi scriitor,
ca şi autorul cărţii în discuţie, prezintă exclusiv laudativ
lumea justiţiei. Când un cititor avizat, prezent la lansarea cărţii, îl interpelează pe această temă, interpelatul
dă un răspuns pe cât de evaziv pe atât de inteligent:
„Asta se explică prin faptul că totul se petrece în viitor!”
(p.163). Prozatorul care întocmeşte o cronică de moravuri ale lumii în care trăieşte observă că procesele de
divorţ, intentate îndeosebi de femei, s-au înmulţit îngrijorător. Cauza acestora este consumul excesiv de alcool care-i conduce pe bărbaţi la violenţă conjugală.
Finalul Adevărului primordial, în care se judecă procesul
dintre Bombonica şi Pandele Zaharescu, e şi el demn
de consemnat, fiind, ca de obicei, unul neaşteptat şi, totodată, caragialesc: „Domnule judecător, toate afirmaţiile nu sunt altceva decât răutăţi şi exagerări. Motivul
invocat de femeie, cum că băutura ar distruge familia,
este cât se poate de neserios. Dimpotrivă, alcoolul a
creat-o! Întrebaţi-o în ce stare eram când am luat-o de
nevastă!” (pp. 176-177). Tot despre un proces de divorţ
e vorba şi în Potrivire de caracter. Finalul face, de asemenea, toţi banii exegetici. Invocata compatibilitate de
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caracter constă în aceea că atât soţiei, cât şi soţului le
plăceau... bărbaţii! Uneori formularea motivului pentru
divorţ e greu de găsit, de nu cumva imposibil, chiar şi
de un specialist în dreptul familiei, aşa cum e cotat, la
bursa publică, avocatul Dragoş Socoleanu din Chinurile
desfacerii. Zadarnic trece în revistă toate şiretlicurile
spre a o apăra pe Maricica Avădanei, o duduie capricioasă, aflată la a treia căsătorie, în etate de 30 de ani,
soţul actual, pe care-l declară expirat, având încă pe
atâţia şi surprinzând-o pe consoarta nimfomană cum se
săruta, de mama focului, cu un „verişor”, pe o bancă
dintr-un parc unde se credeau feriţi de ochii indiscreţi ai
opiniei publice.
Nici cuvioasele feţe bisericeşti nu lipsesc din galeria
de personaje sălcuţiene şi ele sunt zugrăvite cât mai
elogios sau encomiastic cu putinţă, poate spre a realiza
cele mai tranşante antiteze între aceşti devotaţi slujitori
ai Domnului şi păcătoşii care vin să le acorde asistenţă
duhovnicească. Părintele paroh Ştefan Preoteasa, din
Pantahuza, pare predestinat, prin nume şi devenire
într-un mediu de mare elevaţie spirituală, cel de la Poiana Mărului, unde după înfrângerea revoluţiei de la
1848 a fost surghiunit poetul Cezar Bolliac, pentru misiunea de păstor de suflete. Descrierea zonei unde parohul a venit pe lume şi şi-a petrecut copilăria îi
prilejuieşte prozatorului valorizarea stilistică a întregului
său avânt poematic înălţător, demn de pana unui Chateaubriand în al său Génie du christianisme: „Şi-a petrecut limpezişul zilelor copilăriei într-un spaţiu al
deplinei libertăţi, al păcii pământene şi cereşti, sub sărutul liniştii apropiate de tăcerea absolută. Cu alte cuvinte, în mijlocul unui adevărat rai terestru, delimitat de
înălţimi falnice şi de văi cu ape cristaline, sub permanenta fascinaţie a legendelor locului. Din acea perioadă
a rămas cu amintirea aerului ce vibra ca neunde în armonia cântecelor de slavă ridicate lui Dumnezeu de călugări, a sunetelor clopotelor ce înfiorau corolele
arborilor seculari şi amplificau mirosul florilor de munte
amestecându-le cu cele de tămâie şi smirnă, cu susurul
apei de izvor ce i se păreau o binecuvântată aghiazmă”
(p. 145). Un alt preot cu har este şi Grigore Harnagea,
din Gura păcătosului. După 15 ani de slujbă în satul Risipiţi, parohul, acum doctor în teologie, e avansat la o
parohie mai bună din oraşul reşedinţă de judeţ. La ultima sa slujbă din parohia rurală urma să vină şi un parlamentar local să ţină un discurs de mulţumire. În
aşteptarea politicianului, preotul le face credincioşilor
unele destăinuiri printre care şi cele despre primul enoriaş pe care l-a spovedit şi care avea, pentru vârsta lui,
cele mai multe încălcări ale moralei creştine. În final,
apare şi politicianul aferat care nu e altul decât zurbagiul, hoţul, beţivul, potlogarul şi afemeiatul de odinioară.
De dragul poantei finale pare a fi fost scrisă şi Traducerea Bibliei. Părintele Sava îi ţine unui alcoolic o predică
de mare frumuseţe şi elan argumentativ, ca, prietenul
inveterat al alcoolului, care-l ducea vizibil la degradare
umană şi socială, să-i dea o replică greu de parat de
către orator: „Înţeleg, părinte, înţeleg bine ce spuneţi...
Dar Biblia nu ne învaţă că trebuie să ne iubim duşmanii?” (p. 56).
PRO
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Povestirile lui Mihai Sălcuţan sunt savuroase, pline
de haz, dialogurile rimând cu tot atâtea încrucişări de
florete spirituale ce constituie ele însele un spectacol cu
tentă parodică şi umoristică de zile mari, precum în Distribuţie cu cântec. Într-o altă povestire, inspirată de starea jalnică a transportului feroviar actual, replicile nu o
dată absurde ale călătorilor din trenul de Bucureşti spre
Baia Mare, rămas în pană de locomotivă la Ploieşti
Vest, par a fi gândite şi rostite de celebrul Mitică al lui
Caragiale (Pană de somn). Prozatorul nu oboseşte să
zugrăvească fără menajamente prăpastia dintre discursurile oficiale, sforăitoare şi găunoase, ale autorităţilor
care se cred veşnic într-un an electoral şi realitatea jalnică a celor mulţi şi veşnic manipulaţi fără ruşine (Regrete târzii, Cireaşa de pe tort). Inteligenţa românilor,
sau măcar a unora dintre ei, îi prilejuieşte autorului momente de jubilare şi de nădejde că atâta vreme cât se
mai poate face haz de necaz mai există şi o speranţă,
oricât de vagă ar fi ea, de redresare naţională şi de ieşire din marasmul postdecembrist care se întinde ca o
pecingine. Ştiind, de pildă, că telefoanele celor plecaţi

Ştefan Vida Marinescu
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să lucreze în străinătate sunt ascultate, un petrolist
român care lucra în Orientul Mijlociu îşi previne telefonic
mama să nu care cumva să aducă om străin să-i lucreze grădina întrucât în ultimul concediu a ascuns
acolo ceva de preţ. Nu mare i-a fost surpriza să afle, pe
aceeaşi cale, că grădina bătrânei bolnave fusese săpată de-a fir a păr, ca la carte, de către o echipă de jandarmi veniţi în zori cu mandat de scotocire! (Serviciu
telefonic). Când e vorba să le joace feste poliţiştilor care
aveau misiunea să-i prindă în flagrant pe chefliii ce au
obiceiul să se urce băuţi la volan, aceştia, inventivi, trimit, prin rotaţie, pe unul dintre ei, treaz-trezuţ, dar simulând că se împleticeşte şi abia îşi mai găseşte maşina
în parcare, spre a abate asupră-i agenţii postaţi la
pândă în preajma restaurantului, marea gloată a clienţilor chitrofoniţi de-adevăratelea ştergând-o in corpore
nu la puţină vreme după simulantul ce şi-a pus la bătaie
toate atuurile sale actoriceşti (Sacrificarea pionului).
Răfuiala, cea de a treia carte de proză scurtă a neobositului Mihai Sălcuţan, se dovedeşte a fi o sărbătoare lecturală de excepţie.

VIRTUŢILE PROZEI SCURTE

PRO

Sub un titlu sugestiv – A doua viaţă – şi după două
cărţi de proză scurtă urmate de opt romane – scriitorul
Gheorghe Filip revine, în forţă, la interval christic, cu
23 de texte epice remarcabile, la Editura Tracus Arte
(2016). Autorul, dincolo de ştiinţa şi forţa discursului
epic, de strategia şi construcţia personajelor (portretelor), de analiza şi observaţia lucid-moralistă (deloc didacticistă), de ironia amară şi de accentele satirice şi
tragicomice, ne oferă, din nou, în regim concentrat, caractere (ca fin caracterolog) şi destine, unele atinse de
un bovarism sever, altele trăind dezabuzări relative, în
limitele unor stări existenţiale, motivate psihologic de
prozatorul nostru.
Proza recentă, în ipostaze realiste, uneori fantaste
şi de umor trist, are parte de un tratament neconvenţional, echilibrat, în care memoria şi introspecţia generează, ficţional, o meditaţie profundă (de la „vocea”
sigură, auctorială, către Cititorul captivat) asupra condiţiei şi esenţei umanului.
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Iniţial revoltat de Agenţia apărută (ce invită la călătorii exotice), Tăchiţă e, apoi, fascinat şi halucinat de
„ducă”, în Călătoria. Deriziune, tragere de mânecă de
către soţie (Safta) şi – finalmente – apariţia unei Frizerii.
Un june, Gogu, e terorizat, de mic, de un tată dur,
Stănică, dar după plecare şi chemat acasă de Ilinca,
mama sa, revenit cu soţia, Yvette, franţuzoaică, îşi va
ierta, totuşi, tatăl aflat în agonie; story psihologic din
Zidul chinezesc (bariera „dintre tată şi fiu”).
De excelenţă este Drumul spre casă, povestind trăirile, sub ninsoare, ale unui ins solitar, cu un câine. Pentru ca, în Hanul Fecioarei, în stil pamfletar, satiric,
tragicomic, după „minunile” unui popă, să apară, în târgul semiurban, o fecioară (Zâna, uşor preţios) şi un
„han” iar minunile să pară... soluţii, adevăruri; politicienii
vor perverti, cu grobianism, cu grotesc generalizat, o
aparentă puritate, o „vindecătoare” exacerbată de autorităţi. Nimic sfânt nu au primarul, popa, parlamentarul
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– toţi demni de satiră, într-o frescă având accente şi
tâlc, uşor histrionice.
De o tensiune epică uşor scăzută, Un pâlc de salcâmi, cu un Mitriţă ce-l caută pe Bijboacă, iar visul readuce, mental, desigur, o doctoriţă, o iubire
adolescentină, într-o înscenare ce se vrea ingenioasă,
de fior şi atmosferă. De aici – zădărnicia închipuirii, în
ciuda unui bogat imaginar. De melancolic şi expresiv
avânt, bine controlat şi cu divagaţii mitologice.
Fără a pierde vreo clipă controlul (epic), Gh. Filip îşi
susţine povestirile printr-o inginerie a textului fără fisură.
Printr-un intrus, convertit în raisonneur, în Nebunul. Cerebralul decade în... caragialesc. Pentru ca, într-un soi
de sectarism, în Copiii naturii, un cuplu domestic (Marin
şi Lelia) să fie atras într-un joc „adamic” de doi străini,
Viorel şi Viorela, maculând şi înstrăinând oameni normali. Pseudo-angelic şi demonic, totodată.
Mugur devine, involuntar, Oratorul (e şi titlu epic),
ajungând a ţine şi un necrolog, undeva la un mort (cu
falsă identitate). Eroul chiar ajunge a se lua în serios,
dar e manipulat de Elefterie (farseur). Pentru ca în Hoţii,
Tilică să fie obsedat (de teamă, à la „O făclie de
Paşte”!?), dar şi de trecutul Steluţei, soaţa. Amestec
uşor confuz, deliberat, de umor negru, farsă şi lirism
convenţional. Horror, parţial.
Parvenitismul e tratat moderat în Suflul nou, satiră a
politicianismului provincial găunos: un lider e înlocuit de
altul, cu o doză de arivism, în plus. Satiric şi realist. Numele Clăparu e sugestiv.
Vizante (parcă l-a mai utilizat scriitorul undeva) se
schimbă într-un incorigibil visător (visarea – iată un
motiv larg răspândit, fecund, în epica lui Gh. Filip). În
La pescuit boala lui e tratată liric, nevasta, Vastiţa, devenind, şi ea, „victimă”. Boala devine, deci, contagioasă, în ciuda doctorului ori a preotului. Dar actul pare
gratuit, nu are motivaţii raţionale.
Muza e rătăcitoare, în Inelul cu piatră verde, prilej
de flash-back şi sentimental, cu romantice accente/accese. Pregătirea pentru revederea cu draga din şcoală
devine dezamăgire şi oferă o concluzie: spiritul nu prea
are legătură cu trupul.
Povestirea de titlu, cea mai consistentă, o bijuterie,
este, se-nţelege, A doua viaţă, un fel de confesiune-rechizitoriu, o retrospectivă a destinului, a cărui re-facere
şi des-facere (deopotrivă) e posibilă dacă te numeşti...
Gh. Filip. Ipostaza eroului-narator e de medic (Leon)
care va eşua, dar care se va îmbogăţi cu o nouă experienţă, trăind aventuri, luate à rebours, dar şi momente
de reflecţie amară.
Lapidară e Insula, o mostră a solitudinii, a căutării limanului visat. Dar şi refugiu, salvare, de (dintr-o) mediocră existenţă. Iar Eroul ni-l aduce pe un ins care pare
intrus, „nebun”, imitându-l (oare?) pe Che Guevara. Lucrător la moară, visând a schimba lumea, optica, mentalitatea. Fără forţă, însă, eşuând lamentabil. Ca şi în
alte cazuri (epice).
Nu poate să-şi depăşească, de fel, condiţia, nici senatorul Coleaşă din Dreptul la replică, reminiscenţă
epică a marelui jurnalist Gh. Filip. Un corupt cere unui
ziar să dezmintă reale vinovăţii. Cu umor, dar medie
tensiune epică. Numele însă pot fi reţinute: Paşcalete,
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Şuşlete, Târlie, Sterlici. O veche plăcere filipiană, dar
aptă a caracteriza, a portretiza indivizi.
Povestirea Coca e un caz de dedublare, de rătăcire,
de aventură, în tonuri neorealist-fantaste, cu trimiteri
eliadeşti („La Ţigănci” ar fi... o influenţă), căci Sofica se
vrea Coca, iar Ion Cocoru o lasă (pe soţia decedată)
pentru a o găsi pe Coca. De ce? Unde? Suspans, oarecum gratuit.
Dacă mai mereu scriitorul se detaşează de personaje, în „Buchetul de trandafiri” încearcă, rememorând,
o personalizare... sentimentală, prin o mea culpa faţă
de Sorina. Nici Smouki (nume de câine, bagatelizat),
partener al naratorului, nu excelează epic şi dramatic.
Aduce însă o meditaţie şi o nevoie de confesiv, de sinceritate, de prietenie. Cu duioşii aferente.
Ironia revine când un profesor (în cârciumă) recomandă unui ocazional-amator epigramist (Tinel) să ştie
(însă) şi când a domnit... Ştefan cel Mare (text cu titlu
omonim). Ridicol şi aer de butadă marca Gh. Filip. Pentru ca un soi de farsă (neînţelegere programată) să ne
întâmpine în Televiziunea spaniolă, în care Vasile şi Milica, crezând în vorba evazivă a fiicei, Crenguţa, vor fi
luaţi în serios de primar şi vor deveni, fără voie dar acceptând, personaje şi locatari de lux într-o vilă pentru a
lustrui imaginea ţăranului român în faţa tv. spaniole. Finalul e caragialean, de trezire la realitate (nu mai au niciun haz eroii noştri!). Dimpotrivă, în Ultimul vis, un om
moare lent, dar visul ar putea fi coşmar. Discurs concentrat, auster, de excepţie, al prozatorului.
Cartea se încheie cu Jertfit pentru patrie, unde un
prof de Istorie, dimpreună cu Jeny, profa de Română,
vrea să-i publice prima carte unui Dedan (mort ca soldat), cu nume identic cu al său. Dar moravurile (vechi
şi noi) nu permit... Noroc că primarul a promis o statuie.
Cu dialog rarisim, cu o scriitură solidă, cartea lui
Gh. Filip e o revelaţie, ce trebuie să impună un autentic
scriitor, în oricare istorie literară contemporană.

Ilie Boca - Panou
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O „EPOPEE” TERIBILISTĂ

PRO

Care nu prea a trezit reacţii..., deşi însumează
840 de versuri (editor – „Arcub”) semnate (câte un
poem de autor) de 40 de autori. Parţial – poeţi. Sub genericul Bucureşti ’21, lucrarea e structurată în trei
grupe... de start, ca la o cursă atletică. De cea care prefaţează eleganta carte, cândva „poetă” şi ea, Svetlana
Cârstean, care aruncă în luptă trei autori..., dar şi alţi
37, dintre care doar unii sunt consacraţi. Cu vârste de
84, 74, 65, dar şi de 18 anişori (la 2015). Maximizând:
vreo 8-9 sunt autentici creatori.
Jocul experimental constă în: fiecare preia ultimul
vers al predecesorului (şi enigmatic – fără a cunoaşte
restul), continuând... Epopeic, nu? Bucureştii – ca pretext, ca decor, în stil ironic, persiflant, amar, ludic, nostalgic, evocator, uneori decoltat, în orice caz: teribilist,
optzecist ş.a.m.d.
Cursa e salvată de poeţi veritabili ca Magda Cârneci, Claudiu Komartin, de Lucian Vasilescu, de
Ioan Es. Pop, de Octavian Soviany, de Bogdan Ghiu,
ei şi ceilalţi oferindu-ne câte o fişă (notă) biobibliografică, portret, şi câte 21 de versuri, contra-timp (Sv. C. a
lansat „ştafeta” Bucureşti – alte oraşe), adică pentru
48 de ore, dar, generoasă, acceptând şi mai mult...
Pentru un oraş – crede îngrijitoarea volumului – auster, modern – „uşor de iubit”. Noi credem că (parţial –
color!) nu e chiar aşa, din cauză de cord, buletin, smog,
trafic şi alte piedici urbane. El nu poate fi tratat pe trei
voci, chiar improvizând, ambulatoriu. Nici ţipat, urlat,
porcos, nici chiar într-o lună şi jumătate ori din... avion.
Deşi de sus peisajul e plăcut.
Bagatelizând, cu nostalgie şi avangardist, oraşul
ipostaziază atâtea nume în mileniul 3, în secolul 21 (ce
coincidenţă!), printr-un exerciţiu ca un supliciu, joc ludic,
aiuristic în multe cazuri.
La Gheorghe Iova e pro domo şi bufonard, la Lucian Vasilescu e cerebral, elegant (în tramvaiul 26); e
serafic la franţuzoaica Chartres (nu catedralic!), direct
în româneşte, ca un trofeu la O. Soviany, conceptual
şi orbitor la B. Ghiu, între confetti şi sânge, plastic,
estet, la o poetă cu personalitate – Magda Cârneci. În
rest – multe compoziţii ocazionale, manierist-mimetice,
în mii de jocuri de cuvinte, jucăuşe, sfidătoare, oricum
– cu aer nonconformist.
V. Chiriţă ne oferă alienanţe urbane. M. Duţescu –
adastă un plai bulgăresc (!?). D. Iepure e obsedată de
cimitire, M. Vlada fuge de acasă, G. Floarea priveşte
oraşul (e suportabil!) de sus. A. Popescu călătoreşte
spre „depoul raiului”, I. Nicolaie suferă, între dragoste
şi ură. M.M. Hondrari, venetic, sfidează corupţia într-un
oraş „celibatar”, iar T.O. Bobe, ezitant şi erotic, îşi conservă – deşi ar evita-o – singurătatea. Iaru e hoinar prin
varii toposuri bucureştene (adică bate câmpii cu graţie),
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gratuit şi oniric, ca şi Dună, acesta cu troleul, oarecum
pictural.
Prozaic, Ţupa e aluziv, abreviind cu zel, pe când
A. Rotaru psihanalizează infantil. Perţa e persiflant şi
justiţiar, B. Al. Stănescu, în tramvai, e interogativ şi halucinatoriu, D. Drumea e cam simpluţ-letargică, deşi circulă prin Berceni, pe la Universitate. T. Galgoţiu,
regizoral, ajunge pe Batiştei, cu faţa „înfiptă în trotuar”,
pe când D. Ioanid, de „sub pilotă”, amestecând Dâmboviţa cu nişte faraoni eclectici (de fapt – totul e eclectic,
deşi participativ!), dezavuând spălarea pe creier. Se
vrea oraculară macedoneana (a doua invitată din...
afară) Dimkovska, aceasta nehotărându-se la „Viorica”, nişte „gemeni avortaţi”, „Casablanca”, „Piaţa Romană” ori... „Cantemir”. Logic şi coerent, necesar şi
revelator.
Un june, Sociu (sunt incluşi tineri autori, aspiranţi la
glorie) e în metrou, A.M. Sandu între repere şi... respingeri, Dumitrescu e cinematografic şi... totalitar, Tănase
– obsedat de „femeile nopţii”. Cu un animal de companie se făleşte Khasis, iar Chivu face aluzii la contemporani, cu duioşii, toţi în stare de risipă, de imaginar, de
subterfugii şi persiflând cu picanterii, voit expresive.
Dacă unii par din... alt film, cei mai mulţi sunt la locul
lor, prolix, îngroşând un şir de trecători-martori-locuitori,
într-un oraş puţin „liric” (n.n.). Dar toţi cu lucidă şi etică
participare.
Octogenara Nora Iuga nu putea fi inclusă aici, căci
e dominată meteo, bacovian, frustrant şi aluziv, insultător pentru ceilalţi (!). Komartin e cu senzorii la pândă,
relevant, ca şi Fanny, între păsări şi fluturi, ca Soviany,
disperat că trofeele se numesc frică şi neputinţă, abstras de cotidian, ca Simona Popescu, ea, în acompaniament de harpă, între micul Paris şi micul Berlin.
Adela Greceanu e vizuală, melancolizând suav, iar
Es. Pop vede în băut mijlocul de adaptare. Mai sunt câteva voci notabile. Ghiu, care resimte orbitor urbea, cu
acuitate senzorială, pentru ca Elena Vlădăreanu să fie
aluzivă la evenimenţial şi ironică la un anume „stil” de
viaţă, iar Angela Marinescu (şi ea din altă parte!) să
se ipostazieze între ziduri, refugii, privind totul... superior. Cât despre Gh. Iova..., el e ostentat, radical şi confuz.
Detaşându-se (câţiva poeţi, s-a înţeles, au alt calibru!) de însoţitori, Magda Cârneci, pe Lipscani, ne previne că o „supralume” e spectaculară, plină de
contraste, din care ar vrea să evadeze.
Chiar dacă doar jumătate dintre poeţii convocaţi
„epopeic” merită a fi reţinuţi, vă rugăm să participaţi, prin
lectură, la aventura lirică propusă, uşor preţios şi ostentativ, de „Arcub”-ul Capitalei.
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GÂRLICIU – LEAGĂNUL
CREDINŢELOR, ÎN INTERPRETAREA
FANTASTICO-POEMATICĂ
A DIANEI DOBRIŢA BÎLEA
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de altădată, dau foc Caloianului în scopul purificării.
Scriam recent în traducerea mea a monumentalei „Istorii a Literaturii Tătare Crimeene” că strămoșii mei
practicau focul în același ritual al purificării; numai vizitatorii de altă religie decât a lor treceau de două ori prin
foc! Locuitorii din Gârliciu dansează geamparaua (joc
tradițional turcesc) și folosesc normal în exprimarea lor
de zi cu zi expresia „hai, bre!” sau se retrag la taifas (cuvânt tot de proveniență turcă). Elemente de rezistență
sunt comune mai multor credințe și tradiții, precum
credința în viața de apoi, în moartea care vine la un
anume ceas, în înviere, în vise, în veșnicia naturii și a
elementelor ei. Putem îmbogăți observația cu imagini
ca aceea a comuniunii naturii veșnice cu omul trecător,
a comuniunii om-animal, a sacrificiului (impus şi autoimpus), imaginea superiorității omului. Citez: „Nu sunt al
vostru! tună Călin. N-o să obțineți de la mine copilul
care să vă prelungească existența printre spiritele pădurii. Sunt om și fiii mei vor fi muritori ca și mine!”
(p. 55). Taina se adâncește odată cu paginile ce cutreieră viața spirituală a unui sat dunărean născut în vechime și adus la fel de pur în zilele noastre, prin
miracole, magie, cu mirese, cu stele căzătoare, sat în
care fetele au păr de miere, parcă înviind în fața ochilor
noștri părul de mătase al frumoasei Ileana Cosânzeana.
Dunărea este fluviul vrăjilor, în apele ei plutesc pești
magici, un somn o poartă pe spinarea sa pe Ileana
către lăcaşuri tainice. Veșnicia aici și-ar avea locul. O
pagină specială este dedicată sărbătorii Sânzienelor.
Popoarele au crezut (mai cred?) în puterea și-n magia
ursitoarelor, iar locul are un nume iarăși din vremuri
vechi: insula Pastrama. O altă taină se referă la clopotele îngropate în pământ, care „bat” în „inima” Dunării.
Belșugul şi binele sau sărăcia şi răul sunt cele vestite
oamenilor de clopote. Sânzienele, coronițele de flori, foPRO

Romanul „Omul dintre două lumi” al Dianei Dobrița
Bîlea a apărut la editura constănțeană Ex Ponto în anul
2017. Prefața semnată de scriitorul Ion Roșioru valorifică opera cu aprecieri precum: „în romanul basmic și
poematic al Dianei Dobriţa Bîlea iubirea e mai presus
și mai puternică decât moartea pe care o poate exorciza și aboli definitiv” (p. 12). Popoarele și-au dorit
ploaia ca un factor prim pentru viață, fie ele comunități
de păstori sau de agricultori. Din acest considerent istorico-social, autoarea ne introduce direct în subiectul
operei sale: păpușa de lut este preocuparea străveche
a locuitorilor pentru combaterea secetei.
Aparțin tot unui sat dobrogean, de mai la sud,
Aqbaș, azi comuna Albești. Seceta Dobrogei îmi
amintește două realități din copilăria primilor ani de la
sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Preotul
creștin-ortodox se sfătuia cu hogea sau imam-qatibul
musulman (nu din întâmplare sunt fiica acelui hoge,
vezi romanul bilingv apărut în 2016 în limba tătară și în
2017 în limba română, ȘAYP, FIUL LUI QURTVELI; și
nu din întâmplare am mărturisit, în interviul acordat lui
Marius Chelaru pentru revista Convorbiri Literare:
„M-am format în cadrul spiritualității românești, redând
culoarea spiritualității tătare crimeene”); am ales romanul acestei tinere talentate pentru a ilustra bogăția
spiritualității poporului român! Cei doi slujitori ai celor
două comunități mergeau pe rând în satele deja reunite
să se adreseze Divinității pentru PLOAIE! Iar noi, copiii,
fie în partea musulmană, fie în partea creștină, făceam
din lut păpușa-simbol.
Satul Gârliciu ne fascinează din primele fragmente.
Aici bate un vânt numit „Carael” (vânt negru în cumană,
tătară sau turcă), ciobanii merg cu oile la ceair (în turcă
vale sau pășune), dereaua (în turcă valea) se întinde
spre ghiol (în turcă lac), iar sătenii, aidoma șamanilor
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curile aprinse spre purificare oferă satului românesc sau
de orice alt neam aceeași taină a vieții și a eternității.
La fel cum sunt şi jocul merelor dintre fete și flăcăi sau
merele căzând din cer în cimitirul din Gârliciu de Sfântul
Ilie. Prozatoarea ne dezvăluie un fapt specific satului
dunărean: din moși-strămoși, gârlicencele cărora le murise un copil nu mănâncă mere până pe 21 iulie. Legenda locului evocă o imagine greu de crezut, parcă,
în veacul nostru cel deschis tuturor modernizărilor:
Sfântul Ilie adună toți copiii din rai, îi duce în livadă şi
scutură pentru ei merii. Mămicile cu copii morţi care
n-au mâncat mere până pe 21 iulie, dar şi oamenii cu
sufletul curat, văd în cimitirul din Gârliciu merele căzând
din cer (sub forma unor globuri transparente, multicolore). Acest cer este prezent în toate religiile lumii ca
locul unde trăiesc și poruncesc zeii. Apar balaurul ce întrerupe jocul şi ceața (zânele) care hipnotizează şarpele
pentru salvarea tinerilor aflaţi de Sânziene în insula
Pastrama. Pădurea devine locul misterelor, crengile par
pârjolite, clopotele sună, locurile sunt sau devin tainice.
Doar cutremurul poate face sticlele din bar să danseze,
dar este cutremur de 5,2 grade sau e magie? Haita
șacalilor vine și pleacă fără să provoace răul, nuferii găsiţi dimineaţa de Ileana simbolizează iubirea și darul iubirii lui Călin, care apare și dispare, teama în general
duce la „scuipatul în sân”, gest atât de comun și atât de
vechi pentru popoarele lumii. Dar satul are și o vrăjitoare, ca în mai toate satele: țiganca Luxița. Iubitul Ilenei
poartă un nume răsunător în cultura română: Călin. El
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este înconjurat de figura peştelui Somnia, căruia Ileana
îi șoptește: „Somnia, știu de ce suferi. Dar Călin trăiește,
l-au văzut oamenii. Trăiește și o să se întoarcă la tine,
la fluviu” (p. 103). În folclor, în literaturile culte ale popoarelor, pădurea este un loc al vrăjilor: aici apar şi dispar Sânziene, noaptea adâncește misterul, clopotele
bat chemând oamenii spre inima insulei. Pulsul naturii
este luat de ploaia ce ascunde omul cu plete și cu
barbă, ochii bizari și triști poartă în ei toată durerea
lumii. Elemente păgâne interferează cu elemente
creștine. Spaima de moarte provoacă disperarea babei
Marioara, precum în poemul tătar pe care îl cântam în
anii copilăriei: „Can çıkar şu tenden, ten kalır cansız”
(Sufletul părăsește trupul ce rămâne rupt de viață, fragment din textul religios al folclorului tătar, prezent în Dobrogea, Crimeea, Anatolia). Peste toate se ridică
stăpână IUBIREA! Cântec, viață și artă, cântec, vrajă și
iubire – iată coordonatele umane pe care le stabileşte
Diana, fiica localității Gârliciu. Ape, peșteri, șerpi, păduri,
luna – etern-amăgitoare – constituie poezia vieții. Călin,
omul dintre două lumi, va reveni, precum i-a fost destinul, el este OM, nu e nici înger, nici sirenă, nici șacal,
nici şarpe, el învinge, iar nuferii reapar înflorind peisajul
dunărean, cititorul întrebându-se în final dacă cele
două, șapte, nouă lumi sunt toate ale noastre. Romanul
este despre Gârliciu sau despre întreaga Dobroge? Întrebările ne aparțin. Iar coborârea cerului peste fluviu şi
peste pământul foșnind tainic la venirea nuntașilor
creează contopirea luminii cu iubirea.

CĂUTĂRI PRIN PSIHOLOGIA ABISALĂ
A POPORULUI ROMÂN
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La Editura Contemporanul, în colecţia Istoria mentalităţilor, a apărut în 2017, sub semnătura lui Horia Vicenţiu Pătraşcu, o carte cu un titlu incitant: Idealul valah
(375 p.). Încă din titlu suntem avertizaţi că întregul demers se axează pe tot ceea ce conţine sfera noţiunii de
ideal, cu principală preocupare asupra celui valah. Dacă
americanii şi-au făcut un cult al visului, iar francezii, englezii şi germanii unul al idealului, H.V. Pătraşcu este
obligat de evidenţe să constate că naţiunea română nu
mai are niciun vis, niciun ideal, şi că o stare de cvasiSAECULUM 3-4/2018

permanentă somnolenţă ar stăpâni-o. Aspectul ar avea
drept principale cauze: 1. programul de cacogenie;
2. starea de alergie ereditară la visele altora; 3. complacerea în starea de naţiune mică; 4. nu ne propunem
în viaţă să dăm o justificare existenţei întregului univers.
Într-o Românie tot mai cosmopolită, liberală şi postmodernă, H.V. Pătraşcu consideră că e bine să ne întrebăm: „Cât de actuală mai este tema privitoare la
locul, rolul şi valoarea culturii?” Analizând problematica
conceptului de cultură naţională şi observând că acesta
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suportă o fracturare şi o abordare tot mai dinspre globalism, autorul este îndreptăţit să constate: 1. naţionalul
ca determinare accidentală; 2. transpunerea culturii naţionale în termenii sportivităţii; 3. neglijarea ideilor înaintaşilor; 4. nu se mai ţine cont de faptul că universalul nu
poate fi atins decât prin aprofundarea localului; 5. românitatea este pentru românii înşişi un handicap. Ca
studiu de caz, atenţia este îndreptată către Şcoala de
la Păltiniş prin doi dintre componenţii ei: Noica şi Liiceanu. În Jurnalul de la Păltiniş, cunoscuta scriere a lui
Liiceanu, Noica este descris „ca un antrenor de gimnastică spirituală, pornit în căutarea unor genii”. Horia Vicenţiu Pătraşcu vede acest obiectiv al Şcolii de la
Păltiniş ca fiind unul derutant. Gabriel Liiceanu, adeptul
unui astfel de model de formare a geniilor prin de-naţionalizare, şi-a dat seama de riscul asumat şi, la un moment dat, trece la o declarată „despărţire de Noica”.
Continuându-şi discursul privind idealul valah,
H.V. Pătraşcu identifică trei categorii de confuzii: 1. „întârzierea într-un limbaj vechi face ca noutatea să nu fie
deloc sesizată sau să fie confundată cu alta”; 2. „putem
trece uşor peste inconvenientul aripilor unui înger survenind în ograda unei vieţi obişnuite, preferând să-l dăm
uitării”; 3. „confundarea unui fapt obişnuit, dar încă nenumit, cu un altul, obişnuit şi acesta, dar al cărui nume
este cunoscut de toată lumea”. Autorul se opreşte la a
treia confuzie, căreia îi înscrie conceptul de emigraţie,
şi face referire, cu precădere, la cei care nu au emigrat
încă, dar au ca vis apariţia momentului oportun de a părăsi ţara. Pentru el, posibilul emigrant, H.V. Pătraşcu a
inventat termenul de emigrand (emigrând), românul cu
emigrarea în gând, făcându-i şi o analiză a structurii
psihologice acestuia. Ca studiu de caz al tipului de emigrand este luat Mircea Cărtărescu.
Din altă perspectivă, lipsa idealului la români este
pusă în relaţie bijectivă cu măgarul. Horia Vicenţiu Pătraşcu este inspirat de Ştefan Zeletin, autorul scrierilor
Din ţara măgarilor (1916) şi Burghezia română (1925).
Cele două lucrări au şi câteva puncte comune cu privire
la naţiunea română şi pe care H.V. Pătraşcu ţine să le
dezvolte.
Unei atenţii analitice sunt supuse alte două lucrări
ale lui Ştefan Zeletin: Nirvana. Gânduri despre lume şi
viaţă şi Evanghelia naturii, ambele apărute la Editura
Moldavia din Bacău. O caracteristică a Ţării măgarilor,
cum este denumită România încă de acum 100 de ani
de Ştefan Zeletin şi percepută ca neschimbată nici azi
de H.V. Pătraşcu, este „obişnuinţa românului de a nu
mulţumi şi de a nu-şi cere scuze”. Dintr-o discuţie cu un
emigrant în Anglia, H.V. Pătraşcu reţine: „Cea mai mare
diferenţă este că la Londra, în Anglia în general, fiecare
om mulţumeşte fiecăruia, pe când în România nimeni
nu mulţumeşte nimănui”. Consecvent metodei, aceea
de a face un studiu de caz, autorul alege Anglia, poate
având ca imbold cuvintele emigrantului român. Situaţia
constatată îl determină pe H.V. Pătraşcu să exclame:
„Un lucru e clar: englezii mulţumesc pentru orice, la fiecare pas ca şi cum ar fi convinşi că, pe lângă timp,
thank you is money!”
Punând în oglindă spaţiul englezesc cu cel româ228

nesc, mulţumirile şi scuzele sunt rezultatele reflexiei
unei oglinzi întoarse. În spaţiul românesc situaţia este
răsturnată: „Mulţumeşte cel care dă, nu cel care primeşte, cel care cumpără, nu cel care vinde”. Continuându-şi investigaţia în psihologia abisală a poporului
român, H.V. Pătraşcu constată o altă mutaţie venită
dinspre amprenta stilistică a societăţii. Dacă înainte de
1989 aceasta se concretiza prin fenomenul de blocuire,
ca rezultat al apariţiei blocurilor precum ciupercile după
ploaie, în postcomunism este evident un avânt ecclesiogen, concretizat prin construcţia de biserici. Noua
matrice stilistică ce se regăseşte în bisericile supradimensionate contrastează cu epoca bisericuţei de lemn,
a bisericuţei ca mic sălaş de închinare, intim, familiar.
Horia Vicenţiu Pătraşcu e tot mai convins că este
prezent un blestem al lui Ceauşescu, preşedintele asasinat într-o zi de Crăciun, convingere care îl face să găsească o explicaţie pentru inerţia, delăsarea şi
stagnarea societăţii româneşti: „Sunt simptomele cele
mai clare ale unui doliu nedepăşit”.
H.V. Pătraşcu intră în acord cu afirmaţia lui Noica,
aceea prin care dădea un diagnostic românului: suferă
de „ahoretită”. O boală a cărei patologie e caracterizată
de prezenţa accentuată a scepticismului, băşcăliei, imparţialităţii şi, mai ales, nefixării pe o idee. Românul e
asemenea personajului din romanul Hristos răstignit a
doua oară al lui Kazantzakis. Autorul e convins că ahoretita, ca nefixare patologică, a făcut ca românul să iasă
foarte rar în lume cu ceva consistent, cum se întâmplă
la alte popoare. Atunci când, notează H.V. Pătraşcu, au
făcut-o Cioran, Eliade, Panait Istrati, Lucian Blaga, Constantin Noica, Ioan Petru Culianu, Eugen Ionescu,
Enescu, Brâncuşi şi alţii, au făcut-o fiindcă s-au axat pe
o idee pe care au dus-o până la capăt.
Luând ca studiu de caz muzica românească, va constata că ahoretita este foarte vizibilă în acest domeniu.
Deşi în sinea lor bune, H.V. Pătraşcu pune într-o logică
negativă şi câteva trăsături ale poporului român care,
analizate cu metodele psihanalizei, aceste trăsături se
răsfrâng asupra românilor. Spre exemplu, la români,
„energia nedescătuşată în afară se deşteaptă înăuntru”,
fapt ce explică „luptele” interioare dintre ei pe cauze banale. Continuând abordarea metodei studiului de caz
pe învăţământul românesc, H.V. Pătraşcu evidenţiază
o altă trăsătură: „românul vrea să se falimenteze singur
sub pretextul sincerităţii şi onestităţii”. Demersul care vizează studiul psihologic al poporului român continuă cu
menţionarea altei trăsături: „tendinţa de a pune orice
rău pe seama României şi nu pe indivizi anume. Autorul
somează conaţionalii să-şi individualizeze obiecţiile,
să-i numească pe cei ce produc răul. H.V. Pătraşcu
identifică şi o „criză de râs”, care şi-ar avea corespondentul în „penuria de umor”, la fel cum, pornind tot de
la psihologia românului, verificată adesea de mai toate
sondajele, conaţionalii noştri „nu recunosc permanenta
discriminare la care sunt supuşi”. Sfatul autorului pentru
români este acela că „trebuie să înveţe să treacă de la
lamentaţie la reclamaţie, de la jale la acţiune, de la
doină la demonstraţie”.
Primul capitol, unul destul de întins (107 p.), se înPRO
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cheie printr-o analiză a relaţiei românului cu comunismul. H.V. Pătraşcu pune relaţia amintită într-o asociere
cu „modelul fugii” – „E vorba despre modelul fugii (în
afară) şi modelul refugiului (în interior)”. Ca studiu de
caz este ales eseul Spiritul românesc în faţa unei dictaturi al lui Nicolae Breban. Consideraţiilor asupra eseului
lui Nicolae Breban îi sunt ataşate şi judecăţile câtorva
români semnificativi: Lucian Blaga, Gabriel Andreescu,
Constantin Noica, Mircea Eliade şi Emil Cioran.
Capitolul al II-lea, unul pus sub semnul „Mioriţei”, începe cu o scrutare în biografia copilului Ceauşescu.
Metodele de analiză se supun conceptului de magie
prin contagiune, impus de James Frazer, şi unor instrumente luate din psihologie şi filozofie: metoda biografică, raportarea la oekonomie (legea casei) şi la
matricea stilistică a spaţiului scorniceştean. Incursiunea
în copilăria lui Ceauşescu ar constitui un studiu de caz
ce ar întări conceptul de detector biografic, definit de
H.V. Pătraşcu a fi „altceva decât analiza CV-ului şi decât
dosarele comuniste”. Constatând că şi la noi îşi face tot
mai mult loc o schimbare de paradigmă („vechea paradigmă – a unităţii şi identităţii – se schimbă cu o alta –
a multiplicităţii şi fragmentarităţii”), Academia Română
şi-a propus să apere ideea de identitate naţională şi să
amendeze proiectul politic postmodern românesc. Imediat au apărut contestatarii, componenţii, precizează
H.V. Pătraşcu, unui „roi de viespi”, remarcându-se Gabriel Andreescu, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Mircea
Cărtărescu, Horia-Roman Patapievici, Lucian Boia şi
alţii care au aderat parţial la acest proiect politic, scopul
lor principal fiind abandonarea „credinţei în unitate şi
identitate”.
Moartea, ca unul dintre motivele prezente în „Mioriţa”, este raportată la conştiinţa românilor. Aceasta ar
fi avut o evoluţie „de la negare la tragism”. Cum era şi
firesc, analiza începe de la Herodot, cel care constata
„existenţa unei credinţe în nemurire în rândul geţilor”.
Cu timpul, şi aceasta datorită romanilor, „strămoşii
noştri descoperă moartea în adevărul ei brut, moartea
definitivă”, revelarea conducându-i la un comportament
de evitare a morţii. Se continuă cu un elogiu adus generaţiei interbelice care constă „tocmai în aceea de a fi
sesizat legătura inseparabilă dintre conştiinţa matură a
morţii şi existenţa istorică autentică şi deplină”. Spiritul
mioritic este regăsit de H.V. Pătraşcu şi în cartea lui Lucian Boia, De ce este România altfel?. Nemulţumit de
demersul lui Lucian Boia („nu răspunde la întrebarea
care îi dă titlul”), H.V. Pătraşcu caută el un răspuns. Mai
întâi alcătuieşte o „fişă clinică” a României, una rezultată din punctele de vedere expuse de Lucian Boia.
Acestea sunt reţinute apelând la modul mai tehnicist al
cuvintelor cheie: „retard, marginalizare, mimetism, astenie, complex de inferioritate, nevoie de supunere, infantilism, frivolitate, apatie…”. În schimb, pentru
H.V. Pătraşcu, o carte precum Scutecele naţiunii şi hainele împăratului, scrisă de antropologul Vintilă Mihăilescu, „îmbină plăcut delectarea intelectuală şi bucuria
sufletească, ascuţimea observaţiilor şi seninătatea privirii”. Analizând poziţionarea românilor faţă de ei înşişi,
Vintilă Mihăilescu va constata „o auto-excludere din
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sfera propriei identităţi”, paradigmă acceptată şi de
H.V. Pătraşcu. Aprecieri are H.V. Pătraşcu şi faţă de cartea lui Vasile Dem. Zamfirescu, Nevroza balcanică.
Pliată pe propria gândire o încadrează fără rezerve în
rândul cărţilor-eveniment, demersul ideatic fiind bazat
pe termeni şi mijloace ale psihologiei de „nevroză balcanică”. Două cărţi care au suscitat dezbateri înflăcărate la apariţia lor au fost Boierii minţii şi Idolii forului,
autor Sorin Adam Matei, în care se abordează critic
„eşafodajul de idei ce stă la baza supremaţiei grupului
de intelectuali constituit în jurul lui Constantin Noica
(Şcoala de la Păltiniş)”. Viziunea „păltiniştenilor”, prin
care societatea ar trebui condusă de un grup restrâns
de personalităţi excepţionale (elite, genii, erudiţi ş.a.),
ar trebui înlocuită, după Sorin Adam Matei, cu „o clasă
de mijloc a specialiştilor şi nu a enciclopediştilor (de
multe ori amatori)”, iar cultura să fie văzută ca „un spaţiu
al dialogului şi al dezbaterii critice şi nu ca un amvon de
unde se predică sub semnul inspiraţiei”. O altă carte supusă unei analize mai extinse decât o face cu primele
două este Idei de schimb, a aceluiaşi Sorin Adam Matei.
Credinţa că există o ruptură tot mai accentuată între
elită şi societate, precum şi absenţa idealului (şi chiar
lipsa ideilor) la artistul român este demonstrată prin punerea în discuţie (studiu de caz) a două cărţi scrise de
Petru Bejan: Amurgul frumosului şi Lumea artei. Târcoale critico-hermeneutice. Deşi alcătuite din „lecturi”
hermeneutice doar ale unor pictori ieşeni contemporani,
cu precădere tineri, supuşi „prezumţiei de deplinătate”,
teza se poate generaliza la oricare gen de artă: „Tânărul
nu mai este doar un om în crochiu, o personalitate încă
neformată, aflată la începuturile vieţii; dimpotrivă, tânărul este la fel de întreg ca orice om matur”.
Capitolul al III-lea al cărţii lui H.V. Pătraşcu pune în
discuţie „fenomenul Păltiniş” ca ideal al culturii de performanţă. Condusă de Constantin Noica, Şcoala de la
Păltiniş a dat culturii române mai mulţi absolvenţi, remarcându-se, în accepţiunea lui H.V. Pătraşcu, doi dintre ei, „extrem de cultivaţi, având harul vorbirii în egală
măsură cu cel al scrisului”: Gabriel Liiceanu şi Andrei
Pleşu. Şcoala de la Păltiniş este abordată făcându-se
un paralelism cu cenaclul „Flacăra”. La nivel de intenţionalitate, aşa cum Noica dorea să găsească un geniu
la un milion de locuitori, la fel şi Adrian Păunescu avea
ca scop găsirea „tinerelor talente necunoscute din ţară
şi să le propulseze spre celebritate”. Interesante sunt şi
asemănările găsite între cele două fenomene culturale.
Fiindcă modelul cenaclului „Flacăra” va fi repudiat după
Revoluţie, în timp ce modelul „păltinişean” va cunoaşte
un imens prestigiu, aspectul îl determină pe H.V. Pătraşcu să-l supună unei analize critice pornind nu numai
de la Jurnalul lui Liiceanu, ci şi de la Jurnal despre Constantin Noica scris de Vasile Dem. Zamfirescu. O primă
constatare este aceea că autorii celor două jurnale au
abordări diferite. Gabriel Liiceanu „descrie o Românie
aproape normală”, una în care „călătoriile în Occident
intră în ordinea lucrurilor”, în timp ce Vasile Dem. Zamfirescu se consideră „un prizonier în propria ţară, de
unde nu reuşeşte să iasă decât în 1990, după căderea
lui Ceauşescu”. În timp ce Păltinişul lui Liiceanu „pare
229
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o oază naturală şi deopotrivă una culturală”, un fel de
„paradis cultural” şi unde „politica de privaţiuni materiale
are şi o parte pozitivă”, la Vasile Dem. Zamfirescu „perspectiva asupra epocii nu mai e la fel de roză”, „nici
măcar căbănuţa filosofului nu este atât de idilică”, „frigul
revine ca o notă definitorie a climatului societăţii comuniste”. Dacă Liiceanu îşi pune jurnalul sub semnul unei
„fericiri obiective”, Vasile Dem. Zamfirescu face un inventar al „fricilor” care i-au punctat viaţa. De remarcat
observaţia demnă de sfera insinuărilor, nu neapărat răutăcioasă, a lui H.V. Pătraşcu: „În acelaşi timp în care
(1982) Gabriel Liiceanu se află la Heidelberg cu o bursă
de doi ani, Vasile Dem. Zamfirescu continuă să fie refuzat de autorităţile statului comunist”.
Capitolul dedicat modelului păltinişean se închide cu
pertinente referinţe la Jurnalul unui cititor (autor Gabriel
Brebenar) şi la volumul Despre limită (autor Gabriel Liiceanu).
Capitolul al IV-lea, intitulat „Jurnal socio-politic”, con-

Maria Cogălniceanu

ţine o analiză a unor momente care au pus mintea românului la încercări în perioada 2005-2012. E un capitol
care, la prima vedere, ar fi putut lipsi, însă, intrând
adânc în problematica abordată, se dovedeşte că va
completa fericit analiza conceptului de ideal valah pătrunzând în lumea politică şi în lumea artistică. Nu sunt
trecute cu vederea nici unele întâmplări punctuale, dar
care au produs încărcături emoţionale deosebite şi au
impus generalizări, uneori exagerate, din partea sociologilor, psihologilor, jurnaliştilor sau analiştilor politici.
Cartea lui Horia Vicenţiu Pătraşcu, una concepută
pe baza articolelor publicate în presa momentului („Observator cultural”, „Contemporanul”, „Timpul”, „Adevărul”, „Cultura” etc.) dar şi pe blogul personal, toate
având ca ţintă, după cum o spune chiar autorul, „o analiză a situaţiei României pornind de la conceptul de
ideal”, şi-a atins scopul, acela de a trezi naţiunea română şi a trece imediat la clarificarea unui ideal naţional.

MOTIVUL ȘARPELUI ÎN ELEGIILE
LUI ALEXANDRU JURCAN
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în raport cu eternitatea materiei cosmice , sunt acoperite de umbra morții atotstăpânitoare și de glasul clopotelor din biserici seculare. Itinerariul duce mereu spre
„valea neagră”.
O asceză voluntară, ieșirea din vacarmul citadin și
ascensiunea spre zone aurorale înseamnă nu doar izolare în singurătate („Pândă albastră”). Iubirea nu e joc,
facilă, retorică, ci adâncă trăire pasională ca în „Sângele
zorilor”, „Prieten de toamnă”, „O simplă trecere”, „Lumini
de jad”, „Iubiri carbonizate”. Citim în acest volum o poezie postmodernă cu intarsii din lirica unor mari creatori
ca Verlaine, Eminescu, Blaga, Bacovia, Labiș, Nichita
Stănescu etc.
Policromia, cinetica, trenurile existențiale de neoprit,
frigul negru, alternanța întuneric/lumină, coșmaruri, „treceri albastre”, „cerneală de rubin” sunt numai câteva argumente pentru valoarea și originalitatea poemelor. Nu
lipsesc paradoxurile („deșert verde”), însă dominantă e
culoarea albastră, vizibilă încă din titlul volumului.
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Noua sa carte Să nu visezi șerpi albaștri (Casa Cărții
de Știință, Cluj, 2017) închinată unui impresionant arbore genealogic, prietenilor duși în altă lume și iubitei
fără nume, are distincție, eleganță și subtilitate, sporite
de ilustrațiile realizate de Maria Costea.
În acele chemări, spovedanii erotice, e simbolizată
lumea interioară/exterioară care are vad adânc în ființa
poetului. Simbolul absolut, total, este cuprins în „șerpii
albaștri” veniți din Regatul Morților. Nu e aici decât arar
ispita din biblicul Paradis adamic. Printre pagini, printre
ierburi însângerate, prin ancestrale mituri și legende locale, rustice, spaime cu mantii de lut, apare și tot atât
de elocventa pânză de corabie și corabia. Un monolog
al conștiinței de sine e alergarea grăbită („Alergi, Alexandre, alergi?”) și o inevitabilă prăbușire în fabuloasa
noastră „vale a plângerii”.
Copilăria, pură ca în cristalofilia propusă de N. Steinhardt drept comentariu la poezia lui Ion Bogdan Lefter
(Globul de cristal, 1983), dar mai ales cu ecouri subtile
eminesciene, ca și trăirea clipei de viață „ce ni s-a dat”
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Rodica Lăzărescu

CICĂ NIȘTE CRONICARI…

Passionaria Stoicescu face parte din acea categorie
de cronicari ce-şi aleg cu mare grijă cărţile despre care
scriu şi care scriu numai dacă intră într-o relaţie specială
cu acea carte, adică empatizează cu „obiectul” pe care
urmează a-l diseca. Cred că această caracteristică a
castei cronicarilor de care vorbesc vine în primul rând
din formaţia lor de dascăl – toţi cei pe care îi cunosc au
fost/sunt profesori. Nu dorinţa de a critica, de a tăia în
carne vie, îi împinge pe aceşti cronicari să aştearnă pe
hârtie observaţii despre o carte, ci dorinţa de a semnaliza cititorilor (din ce în ce mai rari) o nouă apariţie editorială care lor le-a plăcut, precum şi dorinţa de a le
deschide apetitul pentru citit „elevilor” – căci pentru
aceşti cronicari-profesori toţi posibilii cititori sunt, în
fond, nişte învăţăcei ale căror lecturi trebuie dirijate.
Operaţie strict necesară în avalanşa de cărţi de toate
soiurile scoase pe bandă rulantă de un sistem editorial
incontrolabil din punctul de vedere al valorii. Autoarea
însăşi recunoaşte în volumul de faţă* rolul didactic al
cronicarului, deşi domnia sa vorbeşte, în privinţa empatiei, ca fiind o caracteristică a cronicarilor… scriitori: „Critica scriitorilor e îndeobşte una afectivă. Dar când se
scrie enorm şi se citeşte infim […] simţi nevoia de a face
puţină ordine în aglomerarea de cărţi, de autori, de edituri, în ideea unei orientări a lecturilor consumatorilor”
[s.n.].
Despre aceşti cronicari-îndrumători îmi place să
spun că fac nu critică de întâmpinare, ci cronică de incitare. Incitare la lectură, desigur! De regulă, aceşti cronicari nu-şi asumă rolul de lupul cel rău, nu dau cu
pietre, nu pun la colţ, pentru simplul fapt că nu scriu niciodată despre cărţi proaste. L-am întrebat cândva pe
fostul meu coleg de facultate şi colaborator al revistei
„Pro Saeculum”, nedrept plecat dintre noi în această
vară – e vorba de Gheorghe Stroe, profesor, excelent
prozator şi cronicar literar – de ce nu scrie niciodată
despre vreo carte mai puţin reuşită. Mi-a răspuns uşor
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*
Passionaria Stoicescu, Cartea din cărţi, Editura Carminis,
Piteşti, 2017, 190 pag.

SAECULUM 3-4/2018

uimit-indignat: „Nu-i destul că îmi pierd timpul citind o
carte proastă?! Să-mi mai pierd timpul şi scriind despre
ea?!”
Cu umorul ce-o caracterizează, Passionaria Stoicescu spune cam acelaşi lucru în cuvântul de deschidere, dar nu direct, ci prin metafora ihtiologului ce nu
sacrifică peştele prins! Deşi mulţii ani în care a lucrat ca
redactor (foarte bun!) ar fi putut s-o împingă pe autoare
la a arăta cu degetul înspre nereuşitele unui volum. Dar
Passionaria Stoicescu ştie să facă diferenţa dintre un
referat şi o cronică! Aş zice că şi în cazul regretatului
Gheorghe Stroe, şi în cazul Passionariei Stoicescu – şi
desigur al multor altora, avem de-a face cu un soi de
critici literari care practică un ecarisaj literar prin omisiune!
Recenta apariţie editorială este o carte despre cărţi,
mai bine zis o carte din reviste (cum i-ar zice distinsul
exeget al lui Bacovia, profesorul Constantin Călin), căci
multe dintre cronici au apărut în diverse publicaţii, autoarea optând totuşi să nu specifice nici locul nici data
apariţiei lor. Volumul conţine 34 de cronici, cu predilecţie
pentru cartea de poezie, căreia îi sunt alocate 20 dintre
texte. Proza are 11 texte, şi doar câte unul basmul, teatrul şi interviurile.
La fel de bine putem să-i spunem cartea cu prieteni,
mulţi dintre autorii recenzaţi fiindu-i prieteni fie dintr-un
ţinut cu care aproape a ajuns să se confunde, deşi prin
naştere Passionaria Stoicescu nu e buzoiancă, fie scriitori reuniţi într-un alt fel de topos – cel al Catacombei
bucureştene. O şi spune, foarte frumos, într-o prefaţă
la un volum de poezii, secvenţă ce poate sta ca motto
întregii cărţi: „Aceasta nu e o pre-faţă, ci o faţă în faţă
în numele Prieteniei şi Poeziei.”
În general, Passionaria Stoicescu nu merge pe cărări bătătorite, cărţile despre care scrie vin dintr-o zonă
mai puţin vizibilă şi e marele merit al autoarei de a
scoate la lumină din noianul de apariţii editoriale pe cele
ce n-au nicio şansă de a ajunge, de pildă, în atenţia „divinilor critici” – nu din lipsa valorii, ci din cu totul şi cu
totul alte motive – în fond, şi timpul şi puterea de lucru
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ale unui critic literar-instanţă-naţională-de-validare, au
nişte limite.
Vocaţia pedagogică a autoarei se simte la tot pasul
– iat-o prezentă într-o observaţie: romanul analizat
„poate fi cu brio pentru tinerii de azi nu doar o pildă de
cursivitate literară, ci una de evidenţiere a modelelor
de urmat”. Sau în alta, deplângând „multele apariţii editoriale fără cap şi coadă, într-o limbă română adesea
precară, cu un conţinut şi mai precar” [s.n.]. Şi nu e singura dată când se face referire la corectitudinea limbii!
Uneori, cronicarul dă sfaturi mai tinerilor autori, îmbrăcându-le însă într-o formulare agreabilă, care să nu supere sau să jignească: „Aş fi bucuroasă ca într-o
viitoare carte, Loredana Dalian să aibă o optică scriitoricească mai ordonată ideatic şi să insiste pe proza de
confesiune, pentru că e un fin psiholog, are cursivitate,
autenticitate şi fler epic”
Citez dintr-un poem marca Passionaria Stoicescu:
„De pătrat / să mă abat; / la triunghi / să nu-ngenunchi;
/ în rotund / să mă ascund”. Da, Passionaria Stoicescu

Traian D. Lazăr

are predilecţie pentru rotund şi în treburile mai prozaice
şi asta se vede în modul în care îşi construieşte de regulă cronicile. Finalul este de cele mai multe ori un fel
de concluzie, o sinteză, o justificare a faptului că a ales
să recomande, să susţină cartea respectivă. În termeni
didactici, l-aş asemăna cu momentul lecţiei numit fixarea cunoştinţelor.
Încă o menţiune: redactorul care este Passionaria
Stoicescu nu uită să evidenţieze, acolo unde e cazul,
meritele editurii şi ale persoanelor angrenate în apariţia
cărţii recenzate. Elegant şi mai rar gest!
Aş încheia citându-l pe pictorul-scriitor Mihai Mircea
Ciobanu, mort atât de tragic la numai 40 de ani: „Există
un concubinaj între cel ce se află într-o încăpere şi cărţile ce stau acolo rânduite pe rafturile unei biblioteci.
Cred că în spiritul european ăsta ar fi singurul lucru care
ar corespunde haremului islamic. Pentru că, fără să
ştim, facem dragoste cu o carte.” [s.n.] Ei bine, asta
face Passionaria Stoicescu în volumul Cartea din cărţi.
Citiţi-o spre a vă convinge! Sau a mă combate!

„BASARABIE, EȘTI LACRIMA
NEAMULUI MEU”
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ofensive sau defensive în raporturile cu semenii, cu atitudinea lor față de realitățile desemnate prin cei doi termeni. Pentru el, patria este spațiul geografic în care am
văzut lumina zilei și în care existăm, iar patriotismul e
sentimentul apartenenței la comunitatea etnică specifică spațiului respectiv. Autorul nu monopolizează definirea celor doi termeni, dimpotrivă, redă și înțelesul pe
care ei îl au în accepțiunea lui Tudor Vladimirescu,
Alecu Russo, Eminescu, August Scriban.
Din spațiul românesc, în Anul Centenarului, atenția
lui C. Adam se îndreaptă asupra Bucovinei și Basarabiei.
Volumul este închinat „fraților mei basarabeni și bucovineni”, dintre care C. Adam nominalizează unsprezece, „care prin acțiunile lor luptă pentru păstrarea
unității și consolidării spirituale și teritoriale a identității
noastre naționale”.
C. Adam este un magician al cuvintelor sub aspectul
PRO

Există scriitori care, ca niște magicieni, pot dezvălui
partea ascunsă a cuvintelor, pot face vizibil și sensibil
invizibilul din structura, sensul și semnificația lor.
Constantin Adam are asemenea calități, prin profesie (regizor de scenă) și pasiuni (romancier, eseist,
colecționar etc.). Dintre multele lui fapte magice, ne vom
referi, acum, la volumul Lacrima neamului meu,
Botoșani, Editura Geea, 2018 (titlu amintind de versul
lui Dumitru Matcovschi citat de noi în fruntea acestor însemnări de lectură), în care C. Adam ne dezvăluie dinamica și profunzimea cuvintelor patrie și patriotism.
Doi termeni care au cunoscut, după 1989, o perioadă
de eclipsă, dar care, în Anul Centenarului, au revenit în
actualitate. Precizăm – în actualitatea publică, întrucât
acești termeni au fost și sunt permanent în atenția lui
C. Adam.
Patria și patriotismul sunt, pentru C. Adam, cuvinte
de mângâiere și apreciere, care îi dirijează reacțiile
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lor informativ, dar și formativ-educațional. Din acest
punct de vedere, concepția lui se apropie de cea exprimată de Gabriel Liiceanu în volumul Continentele insomniei, unde susține că adevărul și valoarea unei cărți
trebuie supuse judecății printr-un triplu criteriu: intelectual, vital și estetic.
Sub unghi intelectual, eseurile lui C. Adam sunt o
sursă de informații ce reamintesc celor în vârstă/educați
și transmit celor tineri/în curs de educare, istoria Basarabiei și Bucovinei, provincii ale spațiului românesc revenite la nucleul etnic în 1918, evoluției lor înainte, dar
și după Marea Unire.
Cartea vehiculează și informații inedite privind îndeosebi viața culturală a românilor: apariția primului
abecedar cu caractere latine în Basarabia, primul pelerinaj întreprins de iluștrii patrioți basarabeni, poetul Grigore Vieru, cantautorii Doina și Ion Aldea Teodorovici
ş.a. pe pământul și la comunitatea românească de la
vest de Prut etc.
Aceste informații pot constitui premize pentru
judecățile și atitudinile cititorilor, dar și surse de emoții
intelectuale. Subliniem, în context, impactul emoțional
pe care îl au datele privind momentul 1940 din istoria
Basarabiei, sintetizate de autor prin titlul „Lacrima neamului meu”, cele privind plecarea din această lume a
poetului Grigore Vieru, cumulate în expresia „Icoana
stelei ce-a murit”, ori dezvăluirea paradoxului conținut
în termenii „dukatul Bucovina al Imperiului Habsburgic”,
teritoriu „unde zac oasele Domnitorilor noștri [români,
n.n.] de la Dragoș Voievod până la Petru Rareș, în care
doarme cenușa lui Ștefan vodă, pavăza creștinătății întregi”.
Sub unghi vital, volumul conține și relatează fapte
de viață memorabile, menite să întregească viziunea
noastră asupra unor evenimente, contribuind la
cunoașterea lor mai completă, sub variate aspecte.
Sunt evocate, între altele, restricțiile, fățișe ori tacite,
la care erau supuși cei ce „cred că Basarabia e pământ
românesc, că nu trebuie uitată”. De asemenea, sunt rememorate presiunile regimului democrat popular, după
1948, pentru a impune aderența cadrelor didactice la o
anume opțiune politică, având în vedere rolul lor în
educația tinerilor.
Dacă ne amintim celebra comparaţie a cuvintelor cu
banii (de la mitropolitul Simion Ştefan citire!), putem
spune că pentru C. Adam, cuvintele sunt precum diamantele pe care preferă să le folosească nu în varianta
lor naturală, ci în varianta prelucrată, pentru a le pune
mai bine în valoare. Sunt etalate multiple fațete ale patriotismului: modelele Eminescu și Vieru, semnificația
Zilei Naționale, fapte din viața și lupta pentru păstrarea
identității naționale și pentru Unire.
Acestor fațete istorice, cu caracter național, le este
adăugată una familială și alta personală, căci membrii
familiei Adam și autorul însuși au fost implicați, și continuă să fie, în acțiunile menite să promoveze patria și
patriotismul. Bunicul autorului a luptat în Războiul de ÎnSAECULUM 3-4/2018
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tregire, care a făcut posibilă Marea Unire, iar tatăl autorului a luptat pentru refacerea Unirii afectată de cedările
teritoriale din 1940. Soția autorului, Aurora Adam,
poartă în viață „bagajele părinților [săi]... chipuri din piatra Columnei, ...privirea Marelui Mihai”, tradițiile valoroase ale românismului și este o luptătoare, cu versul,
„pentru limba română”. Autorul însuși este un promotor
înfocat al identității naționale, prin scrisul său, prin
colecția de carte românească, prin expozițiile de obiecte
cu specific românesc, donațiile de carte românească făcute bibliotecilor din Basarabia etc.
Faptele de viață evocate sau trăite de autor constituie, pentru cititor, o sursă de emoție vitală. Nu poți rămâne insensibil când citești relatarea concertului
susținut de Doina și Ion Aldea Teodorovici la 20 iulie
1989 în sala Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani:
„spectacolul a fost deschis cu un preambul adus Poetului Nepereche, după care cantautorul Ion Aldea-Teodorovici și soția sa Doina au interpretat în primă audiție
melodia Eminescu pe versurile lui Grigore Vieru, melodie compusă cu ceva timp în urmă, dar păstrată pentru
a fi lansată la public acasă la Eminescu. Sala teatrului
era arhiplină. Nu se găsea loc nici pentru un ac. Încă
de la primul vers, cântat cu tot sufletul, cu toată dăruirea
de care erau în stare Doina și Ion, spectatorii au înmărmurit. La sfârșitul melodiei sala plângea, iar aplauzele
nu mai încetau... Melodia a fost reluată și cântată integral! Aceleași aplauze, aceeași atmosferă de emulație
și bucurie... S-a cântat și a treia oară. De data aceasta
împreună cu sala”. Pe această tonalitate emoțională
sunt descrise, relatate și comentate multe alte fapte de
viață din spațiul românesc.
Adevărul estetic al volumului poate fi probat referindu-ne la procedeele tehnice, stilistice care ilustrează
expresivitatea lui literară. Pentru a fi mai convingători,
am putea recurge chiar la o statistică a figurilor de stil.
Am putea cita autograful oferit de Grigore Vieru cititorilor unui ziar din România: „...să nu lase nicio clipă să
tacă glasul de aur al celui mai sfânt Clopot care este
Mihai Eminescu”. Dar nu vom urma acest drum, prea
bătătorit.
Preferăm să evidențiem adevărul estetic al volumului pe o altă cale, referindu-ne la expresia fizică a
emoțiilor estetice. Îl avem antecesor în această privință
pe Mihail Kogălniceanu care, la deschiderea cursului
de istorie la Academia Mihăileană a spus: „Inima mi se
bate când aud rostind numele lui Alexandru cel Bun, lui
Ștefan cel Mare, lui Mihai Viteazul; da, domnilor mei! Și
nu mă rușinez a vă zice că acești bărbați pentru mine
sunt mai mult decât Alexandru cel Mare, decât Anibal,
decât Cezar; aceștia sunt eroii lumei, în loc că cei dintâi
sunt eroii patriei mele”.
Scris cu suflet românesc, volumul lui Constantin
Adam trebuie perceput cu un suflet identic în cele estetice ale sale.
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întregesc cvadratura creaţiei poetice. Mai cu seamă
Spaima trebuie să-l fi înstăpânit serios pe poet, de
vreme ce i-a încredinţat funcţii dispecerale. Nu este
vorba despre o frică banală, obişnuită, trecătoare, ci de
o spaimă subterană, viscerală, metafizică şi răscolitoare, care nu se vindecă în real, ci prin transcenderea
lui, a realului într-o altă ontologie – una ce depăşeşte
cadrul lumesc.
Nu iese nici el, poetul, din cadrul cercului strâmt prevăzut de Eminescu, dar îi place să hoinărească pe circumferinţă, pe graniţa dintre lumi, pe linia ce desparte
existenţa pusă în rosturile existării prin bing-bangul iniţial şi cea transcendentă care înghite până la urmă totul
– un tot ce include nu doar omul, dar şi lumea lui, lumea
omului. Aşteptând, bunăoară, naşterea fiului nu-şi reprimă îngrijorarea de destinul pe care i-l rezervă Pronia.
mi-e frică pentru când va păşi
cu ochii deschişi în lumină
să nu i se lipească pe gura de lapte
trista spaimă a lumii
de cenuşă şi scrum! (În faţa crinului alb)
Alteori gândul alunecă până la actul genezic al Facerii biblice, la viscolirile spaimei de început indusă în
lume imediat după încălcarea poruncii divine de a nu
consuma din pomul cunoaşterii.
Spaima, spunea Cioran, este puntea dintre dor şi
fire. Regăsim acest înţeles şi în codul poetic activat de
Valeriu Salcie. E cumplit să asişti neputincios la volatilizarea firii să nu mai ai
pe cine de spaimă striga! (Uitare II)
Multe dintre poeziile acestei alcătuiri antologice sunt
infuzate de cel mai cald şi mai uman simţământ, sentimentul erotic – acelaşi care a alimentat din totdeauna
poezia universală. Îl regăsim peste tot în poeziile lui Valeriu Salcie, dar cu precădere în ciclul celor opt Scrisori
pentru Elya – toate glazurate şi toate şi învolburate de
străfulgerări pasionale, sentimentale, afective. E un
semn că poetul ascundea în tainiţele patrimoniului său
subiectiv o nestăvilită capacitate afectivă şi deseori era
traversat de dorinţe pătimaşe. Iată, bunăoară, cum sună
cea de a şaptea scrisoare către Elya:
O, clipă de glorie!
Atunci am simţit purpura buzelor tale
Curgându-mi în toate celulele trupului
PRO

Cine-şi mai aduce aminte de el? A trecut prin viaţă
meteoric şi discret de parcă i-ar fi fost teamă să deranjeze pe cineva, iar faptul că prima sa carte de versuri a
apărut postum dă semnul tragic al destinului său, de fiinţă muritoare înainte de vreme, înainte de a-şi etala
abilităţile sporitoare în plastică şi în planul creaţiei literare.
Recentul volum Iedera albă, apărut postum la Editura Sfera din Bârlad în (2017) îngrijit şi prefaţat de Vasile Sevastre Ghican, recuperează câte ceva din
zestrea literară lăsată moştenire de poet şi oferă celor
interesaţi o imagine despre ceea ce a fost şi-ar fi putut
deveni, dacă destinul ar fi fost mai îndurător cu el. N-a
fost să fie, dar sentinţa aceasta dureroasă a fost rostită
de atâtea ori în istoria noastră mai veche şi mai nouă,
că aproape sună a blestem şi-a urgisire predestinată.
Recunosc din capul locului că recenta alcătuire livrescă este nu doar utilă şi binevenită, dar îmbogăţeşte
peisajul tecucean cu un nume nou, care n-a avut timp
şi voinţa necesară să-şi treacă primele producţii pe sub
şpalturile vreunei tipografii. Şi mai recunosc – tot aşa,
fugos şi telegramatic – că această alcătuire în ansamblul ei, ca şi prefaţa cumetrială scrisă în grabă şi doar
pe baza unor amintiri subiective, deci fără aşteptatele
consideraţii estetice, reclamau mai multă acribie, profesionalism şi discernământ din partea îngrijitorului.
Dar nu aceasta este menirea rândurilor noastre, să
inventariem defectele unui debut editorial postum – realizat cu trudă, cu efort şi desigur cu sacrificii – cum sunt
toate realizările de factură spirituală, în aceste vremuri
manelizate şi indiferente la isprăvile culturale, ci oportunitatea ei şi, fireşte, gestul de recuperare a unui poet
despre care lumea tecuceană ştie foarte puţin, deşi
mulţi ani l-au putut vedea pe stradă, la cozile magazinelor din oraş şi peste tot, pe unde se pritocea un act
autentic de cultură.
Ceea ce caracterizează poezia lui Valeriu Salcie
este tonul grav, vestitor de moarte şi nenoroc, la care
se mai adaugă sensul adânc, de fântână cu mai multe
izvoare şi disconfortul provocat de curgerea diluvică a
timpului. De unde Eminescu asocia poezia cu sărăcia,
între timp lucrurile au evoluat şi la ceea ce ipoteca autorul Luceafărului s-au mai adăugat şi alte determinaţii
– cei trei S – (Spaima, Suferinţa şi Singurătatea) care
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Cu liliac înflorit, cu privighetori
Cu vişini, cu meri şi caişi
Că de-atâta sărbătoare, gura mea
Ţi-a dat întâiul nume: Elya!

Elya – imperiul meu intangibil,
Crucea mea din cel mai dulce lemn
De santal
Pe care somnul să mă pironească-n
Cuie de argint câte puţin
Şi să mă poarte
Spre cea mai înaltă Golgotă
A bucuriilor şi durerilor lumii…

Elya – piatra de veghe
Pe care să-mi odihnesc tâmplele
Viscolite de viespile visului
Astrul de care să-mi sprijin fiinţa
Când se-mbolnăveşte iarba şi frunza
Templul meu înflorit
Când se-nvolbură nordul
Înecând toate zările şi lumea
Până la sânge
Cu frig şi omături…

Elya – corabia mea cu pânze din aripi
Traversând oceanul nopţilor, zilelor
Spre marele ţărm al dorinţei de-a fi,
Al fericirii de-a şti să mori
În fiecare cuvânt
Pentru partea ta de înalt
Pentru partea ta de jertfă
Şi păcat

PRO

M-a surprins plăcut prospeţimea şi spontaneitatea
imaginilor plăsmuite de poet, ineditul şi plasticitate picturală cu care le-a aranjat în glastra subiectivă, ca pe
nişte flori curate culese din zăvoaiele câmpia de câmp
gratulat. Să nu uităm că Valeriu Salcie a fost în egală
măsură şi pictor, ba chiar un pictor cu expertiză, cu ochi
de critic plastic bine exersat. Prin profunzimea gândului,
prin spontaneitatea şi profunzimea imaginilor izvodite,
cele opt scrisori către Elya îl situează prin apropierea
lui Nichita Stănescu, cel din Unsprezece elegii. Cu o
singură distincţie; în timp ce poetul din Ploieşti supralicitează CI-ul uman, fondul raţional şi comprehensiv
pentru aventura sa cosmogonică, poetul din Tecuci îşi
extrage sevele din aptitudinea umanului de a se manifesta afectiv, pasional şi emoţional. De unde poetul ploieştean reface momentul biblic al Genezei şi
hălăduieşte prin infinitatea Universului, poetul tecucean
scormoneşte prin interioarele subiective şi se minunează de ceea ce întâlneşte în firidele lui tainice.
Cum se-ntâmplă cu toate mamele din lume, şi pe el
l-a binecuvântat la naştere, dar nu în sensul unanim bătătorit de a se împlini în jungla vieţii publice, ci pentru
ca Pronia să-l ferească de maladia grea a singurătăţii.
Nu cred c-a fost ascultată, Valeriu Salcie era un însingurat incurabil. Îl vedeam deseori mergând pe stradă
absent, absorbit de propriile sale gânduri şi-am înţeles
că-i sortit unei singurătăţi nevindecabile. Altfel, ce să
mai spun despre poetul care frăgezeşte lumina şi simte
cum cerul se îndoaie greu de lumină? Era cineva.
Oricum, cu asemenea poezii ar fi putut atrage atenSAECULUM 3-4/2018
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ţia criticilor asupra sa, numai că, discret până la anonimizare, n-a dat buzna prin redacţii, n-a încercat să
atragă atenţia asupra lui şi n-a cerşit bunăvoinţa nimănui. A cochetat cu moartea, dar a trăit discret şi s-a grăbit spre veşnicie ruşinat parcă de faptul c-a întârziat atât
de mult pe pământ. L-am apreciat de la început, era
unul dintre stâlpii cenaclului literar tecucean şi l-am simţit alături în toate situaţiile care reclamau prezenţa privilegiată a poeţilor. Am scris deseori despre el, dar nu
cât aş fi dorit şi cât ar fi meritat
Volumul asupra căruia ne-am aplecat în aceste rânduri îl restituie publicului, îl scoate din anonimat şi îmbogăţeşte patrimoniul spiritual local cu un nume faţă de
care Tecuciul avea deja cel puţin o obligaţie morală, de
nu cumva chiar una de suflet, cărturărească. Şi dacă
tot s-a pornit această recunoaştere târzie, n-ar fi rău să
se continue cu alte gesturi de cinstire. O sală a Casei
de Cultură ar putea primi numele său şi la fel poate fi
conceput un concurs poetic pentru amatori care să-i
poarte şi să-i cinstească numele. Păcat că, deşi Tecuciul are o revistă literară editată pe banii contribuabililor,
nimeni până acum, din redacţie, nu i-a consacrat vreun
medalion şi nu şi-a adus aminte de el, nici măcar la împlinirea cifrelor rotunde de aniversare sau comemorare.
Cer iertare pentru aceste ultime rânduri, pe care nu
le-am scris cu plăcere sau insidios şi nici nu se leagă
în vreun fel de substanţa şi motivaţia reală a acestei
cronici ocazionale, dar Valeriu Salcie merita nu doar să
fie amintit aleatoriu, dar chiar un serial de revistă.

Ilie Boca - Păsări (detaliu)
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citaluri poetice şi-ar evolua la o faţă de cortină în bătaia
reflectoarelor şi-ar atrage mulţi fani şi şi-ar face mulţi
prozeliţi. În imaginea mea a rămas nubila care semna
cu trei note muzicale – mi, re, la – îndrăgostită de poezie şi de toate condiţiile care-i pot optimiza dispoziţia
emoţională.
Era, ca multe adolescente, captivată de destinul şi,
fireşte, de poezia lui Serghei Esenin pe care îl descoperise, la îndemnul meu, într-un număr special al prestigioasei reviste „Secolul XX” pe care i-l împrumutasem,
tocmai pentru că adulmecasem nişte afinităţi cu poetul
din Riazani. Probabil, de atunci a rămas cu convingerea
că o poezie trebuie nu doar să transmită ceva – o emoţie, un simţământ, o idee – dar să fie şi declamatorie,
să încânte, să cucerească.
Am făcut această mai generoasă incursiune în evoluţia sa literară tocmai pentru a spulbera ideea că şi-a
descoperit vocaţia târziu şi că aventura sa în imaginarul
poetic este întâmplătoare, grăbită – trei volume într-un
singur an – şi de dată recentă. Nici vorbă, Mirela Ianuş
Dingă a cochetat cu poezia încă din adolescenţă, dar
cu modestia sa de provincial complexat n-a bătut redacţiile şi editurile şi nu s-a grăbit, vorba lui Arghezi, să-şi
vadă numele adunat pe-o carte. De unde mulţi dintre tinerii de azi se grăbesc cu primele însăilări pe la redacţii
şi edituri, Mirela Dingă a avut răbdare. A aşteptat să-şi
decanteze mai întâi beteala înfrigurărilor, să ia pulsul
propriilor sale adâncimi subiective şi să opteze pentru
încadrarea un cod, într-un cadru, într-o direcţie.
Simţământul care predomină în volumul despre care
ne-am propus să vorbim în aceste rânduri marginale
este cel erotic, cu tot cortegiul de aluviuni, de frăgezimi
simptomatice şi de gingăşii sfielnice. Este evident că
din binomul eminescian minte şi inimă poeta a ales termenul secund, la templul căruia slujeşte cu supuşenie,
cu credinţă curată şi cu o devoţiune nereprimată. Se impregnează de toate învolburările erotismului şi nu ezită,
atunci când e cazul, să se dezinhibeze, fără să alunece
în truisme şi trivialităţi.
Ne scuturam de pleava unor vise
Când timpul rănile îşi linge scut
Pe urmele de melci agale scrise
Tăcerea îşi cârpea balansul rupt.
Ne răzvrăteam în dansuri cadenţate
Cerşeam cuvinte şi cerşeam priviri
În ruptul zorilor pe înfundate
Plângeam cu-aromele de trandafiri
(Sevă amară)
Se vede încă o dată că tot curgerea diluvică a sePRO

N-aş zice că explozia lirismului feminin este un specific tecucean sau că urmează unei tradiţii înţelenite în
timp şi într-o tradiţie locală. Din totdeauna eternul feminin, vorba lui Goethe, a ales să ne facă fericiţi şi să ne
ducă spre cer, iar dac-a ales calea lirismului înseamnă
că şi aceasta este, sau poate fi una dintre alternative.
Cât priveşte tradiţia Tecuciului în afirmarea literaturii
feminine, aceasta s-a remarcat mai mult prin câteva repere narative rafinate, precum Hortensia Papadat-Bengescu, Georgeta Mircea Cancicov şi mai puţin prin
arpegii lirice, dacă avem în vedere că poeziile Nataliei
Negru au impresionat doar critica generaţiei sale şi-au
rămas înţelenite, în general, în ediţii princeps. Poeta
care a epatat o epocă, şi şi-a impresionat contemporanii
cu versurile sale glazurate, care a dat tonul în privinţa
eleganţei şi a modei bucureştene, n-a rămas în istoria
literaturii decât prin câteva mărturii - importante, nici
vorbă – despre viaţa sa învolburată şi despre menajeria
mariajelor sale eşuate.
Sigur, între timp lucrurile s-au schimbat, chiar Benedetto Croce, a refuzat la crezul său poetic prin care interzicea preoţilor şi femeilor să scrie versuri. Pentru
preoţi nu, dar pentru femei ridic această interdicţie, a
concedat în cele din urmă reputatul estetician. Apoi, feminismul a devenit tot mai convingător, iar poezia feminină şi-a câştigat dreptul de a participa, alături de
jumătatea bărbătească, la edulcorarea destinului uman,
inclusiv printr-o amăgire lirică.
Noul volum de versuri al poetei Mirela Ianuş Dinga,
Arabescuri (Editura eCreator, Baia Mare, 2018), este,
după câte ştim, al treilea în bibliografia autoarei şi configurează deja un profil de poet matur şi bine aşezat în
poezia contemporană.
O urmăresc de mulţi ani – ce zic, de multe decenii –
şi puţin a lipsit să nu-i ratific debutul în 1990, când ţineam ziarul local „Tecuciul” – o apariţie bilunară şi efemeră care conţinea cam de toate. La acea vreme,
Mirela Dingă frecventa cenaclul literar Calistrat Hogaş
din localitate, citise în câteva şedinţe şi-i apreciasem
dispunerea clasică a versurilor, metafora glazurată, grija
pentru muzicalitate şi prospeţimea imaginilor. S-a întâmplat însă ca linotipistul, îl scoteam la o tipografie rudimentară din Focşani, să-i inverseze nişte versuri,
ceea ce a echivalat c-o ratare accidentală şi nedorită.
Respecta, încă de pe atunci, canoanele poeziei clasice şi nu cred c-a fost vreodată ispitită de teribilisme
moderniste sau postmoderniste. A rămas, văd, şi după
mai bine de două decenii fixată în reguli şi rânduieli
exacte şi nu este indiferentă nici la condiţia declamatorie a poeziei. Îmi imaginez că de şi-ar propune nişte re-
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cundelor, tot timpul nemilos şi silfid rămâne intrusul care
încurcă cel mai nemilos bucuria îndrăgostiţilor. Sigur,
poeta înclină spre o iubire pozitivă, carnală, o iubire
care conferă Erosului consistenţă şi finalitate. Ieşirea
din Eros echivalează cu o alunecare din noime, din principii, din fundamente. Dar unde se mai poate evada din
lumea plină şi pozitivă? Prea multe alternative nu sunt.
În afara acestei lumi, pe care ne-a fost dat s-o străbatem, nu mai este decât niciundele, nicăierele – echivalenţe lirice ale neantului cosmogonic, sau divinul şi,
bineînţeles, moartea. Or, toate aceste alternative sunt
investigate de autoare şi aduse în partitură lirică prin
imagini îndrăzneţe şi lipsite de parti-pris-uri. Iată, spre
exemplu, cum arată setea erotică dezlănţuită, atunci
când autoarea o transpune în portativ poetic.
Adeseori, cu tălpile pe jar,
Tu, desfătându-te, puneai tăcerea
Când lupi flămânzi urlau din minutar
Şi-n carne rădăcini prindea durerea

PRO

Înecăcios râdea pe-afară vântul
Ţesut din fum şi parcă din otravă
Iar de pe corp, tu, straiele cu gândul
Mi le rupeai în clipa de zăbavă
(Ochiul ceasului)
Şi la fel de evident, atunci când, printr-o dezinhibare
curajoasă, dar, fireşte, fără să nesocotească bunul-simţ,
se abandonează unei dezlănţuiri bezmetice induse
într-o poezie îndrăzneaţă, matlasată doar cu mătăsuri
transparente.
Şi ţipa tăcerea transpirată toată
Îngropată-n carnea clopotelor seci
Pe cearşaful zării nici măcar o pată
Testul castităţii eşuase-n veci
(Arşiţă)
De multe ori, cu sinceritatea sa netrucată, poeta
nu-şi reprimă nici măcar îndrăzneala de a ne face martori şi observatori la vălmăşagul dorinţelor nebune – văzute ca prelungiri în real şi în active pătimaşe a
îndelungatelor tatonări onirice. Parcursul de la vis la real
nu este totdeauna unidirecţional, pentru că de multe ori
poeta e dispusă să refacă şi traseul invers, să se refugieze în vis ca-ntr-o redută mai greu de asediat.
Trupul ars de mâna ta
Când m-adorm şi mi-e ruşine
Lângă pernă l-aş lăsa
Şi-aş fugi din nou la tine…
(Ca o fugă)
Apare, uneori, în poezia Mirelei Dinga şi ideea de
spaimă – totdeauna adâncă, ontologică şi metafizică,
cel mai adesea produsă de conflictele dulci şi noptatice,
întârziate nepermis de mult, riscând surprinderea lor şi
ameninţarea cu inundarea cu indiscreţia zorilor. Oricum,
poeta care vede cum clorofila curge pe obrazul verii, iar
vântul pângăreşte trandafirii merită, orice s-ar spune, o
atenţie şi o recunoaştere publică decomplexată.
Încheiem. Noul volum de versuri al Mirelei Dingă
este o radiografie sinceră şi nedisimulată a dorinţelor
pătimaşe şi a trăirilor erotice. Ceea ce Eminescu avertizase într-o sentinţă ocazională despre patimă ca fiind
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sucul învietor al gândirii – e vorba de o notaţie ocazională rătăcită prin caietele sale – regăsim cu asupra de
măsură transpus în arpegii lirice de autoarea acestui al
treilea volum de versuri, consacrat celor mai învolburate
dintre simţămintele umane. Regăsim în versurile sale
întreaga galaterie a Erosului năvalnic cum numai la
marii poeţi, de la Văcăreşti şi Conachi la Ion Heliade
Rădulescu şi Blaga mai putem întâlni. Este, putem
spune, o Emily Dickenson valahă, dar parcă mai importantă decât surata sa de peste ocean, fie şi pentru că
poartă ie şi catrinţă româneşti.
Se spune despre poeţi că trebuie să ocolească mai
înainte prin stele pentru ca mai apoi să dea seama de
ceea ce se petrece pe pământ. Pentru a fi ademenitor,
verbul lor trebuie să capete fâlfâit de îngeri şi să fie poleit cu pulbere stelară. Mirela Ianuş Dinga n-a hălăduit
prin stele, n-a luat pulsul constelaţiilor stelare, dar a
ocolit prin Italia, prin Cremona, i-a impresionat pe italieni
cu versurile sale, s-a ales cu mai multe premii şi recunoaşteri şi abia după aceea a revenit în matricea etniei
sale. Aflată la al treilea volum de versuri în limba română, poeta se irizează deja ca o surpriză şi ca o frumoasă promisiune pentru imaginarul poetic românesc.
Îi urăm şi noi un călduros bun venit acasă şi o aşezare
cât mai confortabilă în Parnasul nostru valah.

Ilie Boca - Diptic
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Monica Grosu

ÎN SINGURĂTATEA GRĂDINII,
DOAR UMBRE ȘI PIETRE...
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Peisajul memoriei e mai mereu arid, cu nisip fierbinte și
pietre ce își înghit tăcute disperarea, cu ziduri acoperite
misterios de iederă, cu stânci și măslini stingheri ce își
așteaptă răbdători binecuvântarea. Dedesubtul
aparențelor, autoarea caută sensul, dislocând detaliul
și adăugându-l la sentința generală: „Drumurile se
frâng, încep altele ori continuă, poate, / ruptura arde,
focul ei sapă nimicitor, / vremelnicia se îngroapă până

Ilie Boca - Tata

PRO

Din singurătatea grădinii sale, Sonia Elvireanu contemplă lumea, își plimbă privirea pe nuanțele curcubeului, lăsând gândul să alerge spre țărmuri depărtate, în
fond spre decorurile unei interiorități reținute, feminin
discrete și accentuat melancolice. Noul său volum de
versuri, în ediție bilingvă, Umbrele curcubeului / Les ombres de l’arc-en-ciel (Ed. Ars Longa, Iași, 2016), închide
în carapacea cuvintelor țipătul reținut al despărțirii, fiorul
apropierii de cele neînțelese, crisparea și tristețea de
nestăpânit a amurgurilor însingurate. Între celelalte cărți
ale autoarei, aceasta din urmă radiografiază liric o
experiență biografică tragică și cu atât mai tulburătoare.
Ritmul poemelor este profund elegiac și concentrat asupra devenirii interioare, spectacolul realității doar un prilej pentru introspecție și meditație.
Cu preocupări pentru poezie, critică literară și traducere, Sonia Elvireanu este o prezență activă în revistele culturale și autoarea unor studii importante, dacă
ar fi să amintim doar Fața întunecată a lui Ianus (2013)
și Gabriel Pleșea, o perpectivă asupra exilului românesc (2012). Dintre volumele de versuri, majoritatea în
ediție bilingvă româno-franceză, amintim Printre priviri
de nuferi (2015), Între Răsărit și Apus (2014), Singurătatea irisului (2013), Dincolo de lacrimi (2011). Liantul
ce unifică poemele Soniei Elvireanu din volumul recent
sau din cele anterioare face referire implicită la condiția
ființei în univers, la provocările unui urcuș anevoios spre
cunoaștere și autocunoaștere, spre înțelegerea sinelui
și a aventurii sale în lume. Privirea poetei, în general
nostalgic răsfrântă spre cele din jur, înregistrează mai
ales în(străinarea), așezarea într-o categorie nouă, între
aproape și departe, între lume și ne-lume: „Cu fiecare
înserare sunt tot mai departe / dar atât de aproape de
tine, iubirea mea, / cuvintele se rostesc în tăcerea mea,
/ în serile pustii ajung până la tine, / un murmur din
lumea mea.”
Umbrele curcubeului conduc spre trecut, pe cărări
de multă vreme umblate, prin orașe îndepărtate sau pe
țărmuri cu valuri de neliniște și pescăruși țipând în larg.
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la învierea de apoi. / Se vor mai întâlni amintirile cu lutul
ce le-a plămădit?”
Sensibilă la formele realului și asaltată de amintiri,
poeta nu-și reprimă confesiunea, dar o transformă discret într-o declarație de dragoste și admirație, versurile
sale emoționează, nu reprimă frumosul, nu lasă loc urâtului din jur, nici uitării, nici urii, doar captează energiile
pozitive, mireasma grădinii de acasă, umbrele copacilor
iubiți, lumina stelelor ce ascund poate ochii dragi și timpuriu dispăruți: „brațele tale tinere așază apă sfințită /
în temelii pe pământul sortit să ne fie casă, / ziua aceea
senină de vară răsare în ochii tăi veseli, // îmi șoptesc
despre tine pereții, merii, / cireșii în floare, pomii din pământul sfințit, / ești cântecul casei mele însingurate, /
prelingându-se din pereți...”
Absența celui plecat se convertește în prezență,
una dominant obsesivă: „te zăresc prin vechea fereastră / în zarea însingurată, / arbore al vieții mele dinainte
și după venirea pe lume, / arbore – prag între lumi.” Sau
„te zăresc coborând cu țigara aprinsă, / așteptând la
poarta închisă / să-ți deschid surâzând...” Inserția epicului în poeme favorizează reveria, recluziunea în imaginar și memorie, registrul imagistic dezvelindu-se
bogat în petale diafan colorate. Chipul celui iubit „se
aprinde-n culorile serii”, toamna devine acaparatoare și
răpește euforia naturii, „singurătatea cu pașii ei goi/ târându-se ca un milog/ pe străzile și trotuarele goale.”
Iubirea Soniei Elvireanu se imprimă de o anume religiozitate, resimțită deopotrivă la nivelul registrului lexical și al ritmului. În acest fel, poemele dezvoltă o
tonalitate psaltică, de rugă și copleșitoare tristețe:
„Doamne, / dă seninătate gândului meu / ca nicăieri limpezimea lui / să nu cadă în drum, / să se deschidă lin
sub atingerea ta / petale înrourate / în palma albastră, /
irisul cu zvâcnet de curcubeu / izvorând lumea, / și
peste lume / surâsul tău.” Curcubeul de culori eliberează tensiunea întrebărilor fără răspuns, inițiind comunicarea între aici și dincolo, între văzut și nevăzut: „Te-ai
destrămat în eter, ai încolțit / în pământ, pe o stea, te-ai
furișat în arborele vieții, // fă-mi un semn că exiști undeva, / oricât de departe, / să știu că lumea ta te înalță,
/ că durerea-ți nebună / s-a stins printre cei vii, // dă-mi
un semn că ți-e bine / undeva în alt timp, / raiul să nu
sece în mine, / să-l simt aici pe pământ.”
Reculegerea în fața tainei creației și a morții, alături
de iubire, ca singură condiție a ființării împreună, rămân
soluțiile lucid asumate: „Cuvintele rămân lângă tine, /
caută psalmul albastru din Marea Egee, / risipit printre
crengi de măslini, / singura cale spre tine: iubirea.” Poezia Soniei Elvireanu vorbește despre iubire și moarte,
dar o face cu atâta simplitate și blândețe chiar, aruncând o lumină policromă, de toamnă întârziată, asupra
unei realități ce își măsoară dimensiunile în tăcere și
suferință. Umbrele curcubeului instituie cu pregnanță un
lirism lipsit de stridențe, un lirism în care funcționează
expresia aluzivă, simbolul, poetizarea imaginii, rigoarea
detaliului frapant, totul într-o proporționalitate bine cântărită de un ochi estet și înlăcrimat de emoția despărțirii.
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Vrancea literară

Doina Popa

FIRUL DE VIAŢĂ
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buie să mă transform din făptura egotică, plină de temeri și de atașamente în ceea ce am fost eu la începuturi, o vibrație pură, fericită să se topească în armonia
universului. Cândva voi ajunge pe treapta de vibrație
unde se află Domnu’ Învăţător atunci o să-mi pot lua la
revedere de la acest om bun ca pâinea cea caldă, ca
să nu rămân cu un regret în inimă iar regretul să fie ca
o ghiulea legată de picior. Pas cu pas voi înainta și eu
pe drumul meu, către norul cel pufos și de acolo, mai
sus, către arhivele cerești. Nu are rost să mai întârzii pe
cale. Acum m-am convins că tergiversarea asta nu-i
bună de nimic pentru mine. Că, uite, din nepricepere,
dau de capcane și nu mai pot scăpa. Orice urcuș are și
coborâș. Dar și coborâșul poate să aibă un urcuș, a
adăugat optimistă vibrația. A privit către patul Verei și
s-a mirat de slăbiciunea ei, până unde poate înainta
boala, s-a îngrozit ea, o să fie drum lung până să redevină ceea ce a fost. Un drum ca și al meu de lung și de
greu, s-a mai gândit Vibrația și s-a lipit cu repeziciune
de firul de slăbiciune în stare s-o aducă pe biată bolnavă în pragul leșinului, s-a strecurat printre meandre
și a reușit să-i mențină conștiința trează.
– Hai, hai, fir de om, a spus ea, cu toată compasiunea, arată-mi forța voinței omenești, susțineți puțina
energie și mărește-i fluxul. Arată-mi puterea așteptărilor
tale, că această putere tu o porți în tine și o poți înmulți.
Și-a amintit de ziua când a cunoscut-o pe Vera și a coborât cu viteză de pe norul cel pufos, special ca să dea
jos, cu suflul ei otrăvit, basca oliv a Verei așezată cochet
pe capul chel, ca Domnu’ Învăţător să vadă de cine s-a
îndrăgostit. Ce rușine îmi este acum, comentă Vibrația
Dorinței Împlinite, încă de atunci mă manifestam nepotrivit, aveam porniri semețe. Cu timpul m-am lepădat de
tendințe meschine dar nu aș putea să afirm că m-am
transformat în bine și că aș fi fost în stare să mă topesc
în armonia universală, păstrând intact în mine doar momentul în care m-am născut... Nu, eu tot făptură egotică
m-am menținut, ce rușine îmi este! Dacă e să rememorez scurta mea poveste petrecută pe pământ, numai de
momente penibile dau. Oamenii în jurul meu au fost
de-a dreptul grandioși în timp ce eu m-am arătat
semeață și disprețuitoare, plină de ranchiună.
PRO

Vera nu a fost în stare s-o întrebe pe Sonia despre
întâmplările nopții trecute. De altfel, o ciudată pace i se
așternea în minte, de îndată ce se gândea la întreaga
poveste. Era ca și cum, sufletul ei dorea de mult să se
elibereze de ideea posesiunii și acum găsise, în sfârșit,
prilejul. S-a lăsat, ca în fiecare dimineață, manevrată de
Sonia și în clipa când a ridicat-o la marginea patului,
fără să o prevină, a fost de parcă atunci făcea primul
pas pe lună.
– Cum este, doamna profesoară? Aveți amețeli?
– Nu știu dacă sunt amețeli, mai degrabă simt săgeți
peste tot.
– N-o să stăm prea multă vreme așa, ca să nu vă
obosiți mușchii și inima. Trebuie s-o luăm încet, încet.
Vă aduc lighenușul, ca să vă spălați pe față apoi pe
dinți. Nu-i așa că-i mai frumoasă lumea când stați în
capul oaselor, doamna profesoară? Eu o să vă masez
puțin spatele, să mai punem sângele în mișcare, păi,
ce, sângele ăsta face de capul lui, înțeapă în loc să circule? Dar astăzi tot vreau să vă scot puțin pe verandă,
să vă vadă soarele. O să caut învelitoarea pe care o
aveați astă vară și o s-o pun pe balansoar, ca să stați
comod. Soarele este foarte important în procesul de
însănătoșire. Știați că în sanatoriile din Alpii Elvețieni
bolnavii erau ținuți la soare, chiar și iarna, ca metodă
de tratament? O să spuneți că nu se compară soarele
și aerul de acolo cu ceea ce avem noi aici. Dar soarele
este soare peste tot și acum mai are și blândețea toamnei iar aerul nostru este foarte bun, că suntem situați
între două păduri, de-a lungul unui fir de apă.
Vibrația Dorinței Împlinite asista în tăcere la sporovăiala Soniei. Ea gândise că o să fie mare spectacol și
când colo, dezamăgire totală! Nici vorbă de reproșuri,
de ochi scoși, cele două femei se purtau de parcă erau
cele mai bune prietene, animate de multă afecțiune. Își
impusese să tacă de când își dăduse seama că nu se
poate controla când vorbește și dă drumul la răutăți.
Până acum nu ar fi avut ce comentarii să facă. Sonia
își făcea datoria cu mână sigură. Știa să îngrijească un
bolnav. O pot iubi pentru asta? Eu trebuie să învăț s-o
iubesc pe Sonia și astfel să ajung din nou la pragul de
vibrație pierdut și de acolo mai departe, mai sus. Tre-
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Dar Sonia a și observat starea de slăbiciune accentuată a bolnavei. I-a luat Verei ligheanul din față și a întins-o la loc pe pernă.
–Acum o să bem sucul de morcov, doamna profesoară, și un ceai bun, făcut după o rețetă anume, a unor
vindecători, un ceai pentru mai multă vigoare.
– O, dar mai vreau la prânz o supă de pasăre, cu o
legumă pasată în ea, că tare mi-a mai plăcut supa pe
care ieri mi-ai dat-o, a spus Vera, cu vocea tremurată
de slăbiciune.
– Perfect, iată un semn bun, de când nu v-am mai
auzit dorind să mâncați ceva anume. Acum o să plec, o
să trec pe la mama ca să mai știe de soarta mea, să nu
mă dea dispărută, pe urmă o să cumpăr o pasăre de la
cineva din cătune și când mă întorc, dacă soarele este
destul de puternic, să vă încălzească, mergem afară pe
verandă, doamna profesoară. Căldura soarelui de
toamnă este atât de plăcută! Dacă ne mai dă Dumnezeu zile cu soare apoi el, soarele va fi medicamentul cel
mai bun pentru starea de slăbiciune de care suferiți
acum, doamna profesoară.
Vibrația Dorinței Împlinite a așteptat în tăcere întrebarea Verei: De ce să te fi dat mama ta dispărută, Sonia
dragă, doar n-ai dormit la mine, ca să fi lipsit așa de
mult de acasă! Dar doamna profesoară nu a pus întrebarea. Probabil si Sonia, dându-și seama ce porumbel
scosese din gură si-a precipitat plecarea ca să lase timp
să treacă peste vorbele ei spuse fără să gândească.
Plecând în susul drumului Sonia s-a întâlnit cu diferite
persoane, cărora le-a dat binețe, le-a adresat câte o întrebare, mereu cu surâsul pe buze, mereu gata să dea
un sfat bun. Vibrația Dorinței Împlinite îi simțea sufletul
expus, precum mărgele pe ață, fata asta nu gândește
despre nimeni cu răutate, s-a mirat ea, doar cuvinte de
apreciere și de compasiune sunt în mintea ei. Sonia s-a
oprit la poarta cuiva, a strigat, tanti Mărie, tanti Mărie.
Se auzeau un câine mârâind în curte și într-un târziu
pași rari și grei.
– Ce-i, mă, a întrebat un bărbat apărut la poartă, cu
ochii injectați de băutură, cu vorba groasă, gâjâită.
– Mi-a trimis vorbă tanti Măria că are nevoie de-o
injecție.
– Babă nebună, n-are nevoie de nicio injecție, a infirmat omul. Nu am de gând să plătesc eu de câte ori i
s-o năzări că ar avea când una când alta. Eu n-am făcut
nicio injecție la viața mea, așa că se poate trăi și fără.
– Hai, bre, nea Aurică, i-a răspuns zâmbind Sonia,
eu nu te știam pe mata un om rău. Cum să n-o ajutăm
pe tanti Maria dacă-i putem ușura suferința cu o
injecție? Spune mata, cum? Dacă banii sunt problema,
uite eu îi fac injecția fără să iau niciun ban, că nu mă
îmbogățesc eu din câți leuți mi-ar fi dat mie tanti Maria.
Acum hai, condu-mă în odaie, dacă tot am pus la punct
afacerea asta cu plata injecției.
Omul se dădu la o parte și-i făcu loc să treacă mârâind mai amenințător decât o făcea câinele legat în
fundul curții.
– N-am mai văzut muiere mai beteagă, când ți-e
lumea mai dragă, na, c-o doare aia, c-o doare ailaltă.
Urcă scările. Pe treapta de sus era o bucată de preș
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îndoită și o sticlă de vin negru goală pe jumătate.
– Ce făceai, nea Aurică, te cinsteai aici de unul singur, dis-de-dimineață, să nu ți-o ia nimeni înainte?
– Omul în curtea lui face ce-i place.
– Așa este, nea Aurică, întrebam și eu, mai în glumă,
doar nu dădeam cu parul. Mai ai bucata aia de vie din
stejăriș, nea Aurică? îl întrebă Sonia. Că bun vin se mai
făcea acolo.
– Ei, o mai am, de unde s-o mai am, că s-a trezit
unul că ar fi a lui, că pe nedrept ni s-a atribuit nouă. Cine
să mai înțeleagă, m-am lăsat păgubaș, că acela avea
acte si eu nu am bani de tocat prin tribunale pentru o
palmă de vie.
Sonia intră în tindă și de acolo în camera din
dreapta. Acolo, în pat, răsăriți deasupra plapumei, doi
ochi lucitori și umezi.
– Ce faci, tanti Mărie, te lăsași doborâtă de boală?
– Apoi eu, fată dragă, nu mă las așa cu una, cu
două, dar acum mă puse bine la pământ durerea asta
de șale că-mi vine să strig hoții, nici nu mă pot răsuci în
pat.
– Și ce-ai aici, tanti Mărie, aha, hai că e bun medicamentul ăsta, ai să simți o ușurare a suferinței, ai să
vezi, vorbi Sonia și în timpul acesta fiola era ruptă, acul
seringii trăgea substanța din fiolă și până să mai spună
ceva bătrâna, injecția era deja făcută, ei! să fie de folos,
tanti Mărie.
– Ai și plecat, fată dragă? Stai o țâră să-ți dau banii.
– Am plecat, tanti Mărie, că azi am zor mare și pe
urmă tocmai am făcut o afacere cu nea Aurică, proastă
pentru mine, așa că nu-ți iau niciun ban.
– Tu stai să te uiți în gura lui, că el n-ar da bani decât
pe băutură, dar-ar naiba-n capul ei de băutură, de-ar
seca odată, să nu mai fie nici strop de pus pe-o rană!
– Sănătate, tanti, ai grijă de mata! a strigat Sonia de
pe prispă. Mai dă-mi de știre dacă ai nevoie de ceva.
Nea Aurică își reluase locul de pe treaptă și nu mai
zise nimic când Sonia trecu pe lângă el, valvârtej, către
poartă. Vibrația Dorinței Împlinite privi în ochii băutorului, ochi tulburi, lăcrimoși, i-o place oare vinul acela, ori
are o suferință a sufletului și vrea s-o anestezieze? se
întrebă, dar nici nu avu timp să încerce să răspundă că
deja era pe drum, purtată de Sonia, o oprise o vecină
s-o întrebe dacă o lăsase nea Aurică să-i facă injecția
bătrânei. Că numai ce-a drăcuit și s-a jurat că nu pui tu
piciorul în curtea lui. Sonia a zâmbit și i-a răspuns,
parcă nu-l știi pe nea Aurică, numai gura-i de el, când a
auzit că nu-i iau niciun ban pe injecție a tăcut ca peștele.
Femeia și-a îndepărtat brațele: – Special am stat pe
aici, pe lângă drum, ca să-ți sărim în ajutor, în caz de
nevoie, uite-o și pe Anica, colo, după gard își face de
lucru în grădină, așa ne-am vorbit amândouă, că nu
avem decât o asistentă în sat și să te pună pe fugă un
bețivan? Sonia a izbucnit în râs. – Nu mă sperii eu cu
una cu două și apoi cum o să mă pună pe fugă, eu sunt
de-a locului nu o venetica venită de nu știu unde, care
să plece la prima adiere de vânt. Vibrația Dorinței Împlinite a văzut unda de iubire din ochii acelei femei și
aura care se plămădea secundă de secundă în jurul Soniei, întărită de aprecierea celor din jur. Și eu mă mai
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mir că nu ajung din nou pe aceeași treaptă cu ea. Ea
se înalță ceas de ceas, pe când eu trăiesc din amintiri.
Iar când mi-a fost dat să capăt individualitate, n-am știut
să fiu nici fir de iarbă ba chiar am devenit fir de praf!
Apoi s-a văzut din nou purtată în susul drumului, destul
de repede ca să mai poată înțelege ceva. Cizmele prea
largi ale Soniei scoteau un clefăit grăbit. Sonia a intrat
într-o curte, a urcat trepte, a deschis o ușă. Într-o odaie,
cu mușcate la fereastră, în pat, zăcea o bătrână. Ce mai
faci, mamaie?, a întrebat Sonia, iar bătrâna a bolborosit
ceva de neînțeles. I-a dat să bea apă cu lingurița dintr-o
cană, dar apa i s-a prelins bătrânii pe la colțul gurii, neputând s-o înghită. I-a schimbat pampersul după ce a
spălat-o cu un prosop ud. Când a venit o vecină, Sonia
tocmai punea în funcțiune perfuzia cu glucoză. – Apoi
degeaba îi mai pui tu perfuzie, i-a spus vecina, că e pe
ducă mamaia, nu vezi, i s-a subțiat nasul. – Așa o fi, i-a
răspuns Sonia, dar perfuzia asta n-o face nici să trăiască, nici să moară, o hidratează, că tare rău o mai fi
să-ți fie sete și să nu mai poți nici apă să bei. Și dacă
moare ori trăiește, asta numai Cel de Sus știe. Are patru

copii, a spus vecina și niciunul nu vine s-o grijească. Or
să vină când or să vrea să vândă casa, a adăugat tot
ea, cu năduf. Și ea, sărmana, numai sufletul nu și l-a
dat pentru copiii ei. Sonia a ridicat din umeri. Nu mă bag
eu în viața lor, tanti, a spus și a dat să plece. Patru copii
are, dar or fi departe, or fi amărâți, vai de cozorocul lor,
cine s-o știe? Dar noi suntem aici, lângă ea și o putem
ajuta, acum, când are nevoie. Pot să-i scot eu perfuzia?
a întrebat-o vecina, devenită brusc inimoasă. Numai
dacă vrei, tanti, peste vreo două ore, întorci de butonul
ăsta și gata, scoți firul. Dacă scoți mata perfuzia, apoi
eu mai trec pe seară pentru câteva momente pe la mamaia, să văd ce mai face. Vibrația Dorinței Împlinite și-a
dat seama că acesta era ritualul de fiecare zi al Soniei.
Și eu mă întreb de ce nu mă pot ridica pe scara ei de
vibrație! se minună ea. Eu credeam că oamenii sunt
cam toți o apă și-un pământ, dar uite că nu-i așa. Mi-a
fost dat să cunosc câțiva oameni și a trebuit să-mi
schimb părerea. A știut Domnu’ Învăţător pe cine să
aleagă, nu s-a lăsat cules ca o floare!

Paul Spirescu

MAI

Îţi spun sincer că în curând vor veni ploile toamnei
obositoare, aiuritoare
ca un cântec monoton cântat de un ţigan la vioara lui
în paragină,
pentru doi-trei lei aruncaţi în scârbă de vreun binevoitor,
apoi vor veni ninsorile, vai ninsorile
care ne vor acoperi pământul şi lentilele ochelarilor
aburite deja de frigul nostru
interior
îţi spun sincer că iarna aceea ne va acoperi memoria
şi liniştea unui fragil început de lume
şi căutările noastre febrile şi dragostea şi istoria
îţi spun sincer că nu vom mai avea nici merinde
nici haine nici încălţări pe măsură
nici visuri nici aburul amăgitor al despărţirii sinelui de
sine
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nici cuvinte potrivite pentru prădalnica
şi neîndestulata gură
nu vom mai avea nici pământ şi nici apă
nici căldură nici ger
nici aerul despicat în două al respirării de sine
şi nici sunetele angelice ale înălţării la cer
îţi spun sincer că apoi va veni primăvara triumfătoare
blândă, caldă şi albastră
care ne va găsi aruncaţi deja la zenit
îmbrăţişaţi şi îngropaţi în zăpada tămăduitoare
a acestui fastuos început de sfârşit...

FLATUS VOCIS

Şi uite-aşa într-o dimineaţă
te trezeşti uluit din somn
cu sentimentul amar al eşecului vieţii tale întregi.
Ce ai făcut încă din clipa naşterii
PRO

APOI VA VENI PRIMĂVARA
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şi până acum
când zorii de ziuă se agaţă de pleoapele tale
ca nişte rufe murdare întinse pe sârmă la uscat?
Unde-ţi sunt visele visurile duşmanii prietenii?
Unde-ţi sunt copiii nepoţii istoria ţara?
Unde-ţi sunt sensurile cuvintelor mâzgălite
indecent
pe imaculata coală de hârtie?
Ce-ai făcut cu propria ta viaţă?

NIMENI şI NIMIC

Asta este, domnule Judecător:
nimeni şi nimic.
Doar câini albi orbecăind prin întuneric,
şchiopătând prin praful bulevardelor largi,
câini nevolnici,
câini turbaţi,
câini cu lacrimi în ochi,
câini spânzuraţi cu un fir nevăzut
de turla bisericii
şi foşnetul iernatic al stelelor pe cer...
Pe Calea Lactee, blând ca un
păianjen, coboară ceaţa,
domnule Judecător...

VIS COLORAT

Călăreţul albastru
a căzut din norii lui albaştri
chiar pe calul lui albastru:
ce tainică alcătuire de culori
că nu mai poţi deosebi
calul de călăreţ
călăreţul de nori...

PRESIMŢIRE

Va veni-n curând şi Anul Nou
ca un fulger neîmblânzit din bolţi albastre
ca un vin amar, ca un ecou
al pierdutei tinereţii noastre
poate ne va sparge uşa cu toporul
să ne intre-n casa noastră-nsingurată
să ne vadă că trăim şi să ne-anunţe
că n-o să mai vină niciodată...

BELLUM OMNIUM

PRO

Eu îi scriu fratelui meu de pe pământul acesta
că soarele e un fel de portocală mai mare
din care gustăm şi noi, mai mult sau mai puţin,
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fiecare după posibilităţi
iar el îmi răspunde că nu am dreptate, fiindcă sunt un
beţiv
ordinar
şi cu asta îmi închide discuţia.
Eu îi spun fratelui meu de la marginea pământului
că norii sunt opera cea mai desăvârşită a lui Dumnezeu
şi că ei ne învaţă adevărata lecţie a probabilităţii
încinse
iar el îmi răspunde că mama e curvă
şi cu asta îmi închide discuţia.
Eu plâng de dorul fraţilor mei din interiorul pământului
şi mi-e tare dor de ei
şi parcă aş vrea să mă duc după ei, să-i caut
iar ei îmi răspund că încă n-am loc, încă n-am timp
aşa că va trebui să mai rămân o vreme pe aici
cu băuturile mele şi cu mama mea
curvă...

PROTESTUL MEU ÎNSINGURAT

Deci nu mai sunt nici păsări nici flori nici cai nici câini
pierit-au printr-un joc al cărui sens ne scapă
azi ne spălăm cu toţii cu păcură pe mâini
bem păcură şi-atomi în loc de apă
când cade primăvara în noi ca-ntr-o cascadă
fardându-ne tăcerea cu măşti hexagonale
unii mai cred în fluturi în nori şi în zăpadă
spre rânjetul acelor cu sufletele goale
unii mai cred că omul e om atâta vreme
cât nu-i căpăstru-n lume să-l ţină în sclavie
spre rânjetul acelor făcuţi ca să blesteme
pământ şi ape, cer şi poezie
îndurerat, cu trupul şi sufletul fierbinte
vin înaintea voastră plângând să v-amintesc
c-a mai rămas destulă putere în cuvinte
să-mbogăţească omul cu tot ce-i omenesc
c-a mai rămas destulă iubire pe planetă
în stare să mai ţină copacii prin păduri
că dragostea de mamă, adâncă şi secretă
mai urmăreşte încă destinul celor puri
dar câtă vreme ura îşi mai ascute dinţii
speranţa condamnând-o să zacă printre morţi
cât pe la colţuri fiii îşi mai ucid părinţii
şi poezia încă cerşeşte pe la porţi
cât sufletul mai zace ascuns printre firide
să nu trezească somnul obtuzului obez
eu vin spre voi cu trupul ivit din crisalide
şi-n numele dreptăţii protestez!
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Virgil Panait

gata ne-a ajuns cuţitul la os ce dumnezeu
vrem să fim libere şi vii
după-atâta chin temniţă grea şi moarte...

*

Vai
şi luna mai
răpind şi deflorând miresele
din floarea de cais...

spune-mi doamne spune-mi tu
ce-mi faci când mor cu sufletu’

şi mai spune-mi doamne ce-ai simţit
când fiul tău pe cruce fu-s-a răstignit

spune-mi doamne de ce m-ai pedepsit să stau cu ea
când tu eşti singur acolo-n ceruri
şi pare-se că-ţi este bine-aşa
şi răspunde-mi doamne că nu mai pot să tac
de ce-ai inventat pe lume trădarea
mârşăvia şi vai omul sărac

mai spune-mi doamne de ce sub masca binelui
i-ai dat poetului viaţa câinelui
şi spune-mi doamne dar fără să strigi
că tolerezi moartea şi-o ţii în viaţă tu ce câştigi
totuşi spune-mi doamne cui să-i spui
c-am ajuns prin parcuri să sărut statui...

*

A te sinucide?
este ca şi cum
i-ai da
şpagă morţii...

*

Ieri când peste oraş se plângea ultima zăpadă
aşa pe-ascuns hoţeşte fără să ştie cineva
au ieşit măştile lumii să protesteze în stradă
ele doar de la destin vrând pare-se câte ceva

noi nu vrem minciuni ori iluzii mai mari sau mai mici
nu vrem să dăm jos guvernul provizoriu de îngeri din
cer
nu vrem să fie abrogată pedeapsa cu viaţa şi nici
interzicerea suratelor noastre false măştile de fier

ne-am săturat să stăm aruncate într-un colţ de muzeu
lângă-un ceainic ruginit o rocă sau o carte
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da în fiecare din noi există ilegal câte-o cetate
părăsită de cum venim pe pământ
dovada certă că viaţa-i doar o simulare
a căderii bruşte din moarte în cuvânt
la urma urmei în toţi există câte-un iad interior
de care din când în când ne este dor...

*

Fiinţa?
ţărmul scufundat
al unei clipe...

*
Ieri am văzut pe drum o bătrână cu un coş de mere
îl ducea pe umăr ca pe un ulcior
pe moment am crezut că-i mama după reînviere
dar nu era ea căci şchiopăta de un picior
da ieri am văzut o bătrână cu un coş de mere
iar pentru echilibru îl legase cu sfoară
şi păşea atât de demn de senin în tăcere
de parcă nu voia să fugă toamna afară

atunci am alergat după ea nerostind niciun cuvânt
s-o ajung şi să-i sărut mâna printr-o îngenunchere
dar nu era nicăieri urcase la cer ori intrase-n pământ?
dar nu, luase forma unei ploi de miresme cu aromă de
mere...

*

Sărutul tău
– cu trupul tău de cuvinte –
duminica de post
a unei iluzii...

*

Eterni
pentru o clipă

muritori pentru
totdeauna...
PRO

Spune-mi doamne cui să-i spui
c-am ajuns prin parcuri să sărut statui

*
În fiecare din noi există clandestin câte-o cetate
nepăzită de cum venim pe lume
străjerii au fugit demult în alte vremi
unde raiul şi infernul poartă vinovat acelaşi nume
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cărțile Vrancei

O NOUĂ, SURPRINZĂTOARE
ȘI VALOROASĂ POETĂ:
FEVRONIA SPIRESCU

PRO

Pentru că o ştiam pe Fevronia Spirescu ca pe o inspirată autoare şi ilustratoare de cărţi cu poveşti pentru
copii, întregind cu har epic destinul unei familii de scriitori, surpriza de a descoperi în versurile ei toate datele
unei poete atât de vii şi de originale este cu atât mai
mare.
Fevronia Spirescu scrie o poezie eliberată de canoane şi de false constrângeri, o poezie plină de zvâc
şi vervă, de nerv şi culoare, de ironie şi umor bine strunit
şi dozat, într-o panoramă reînviată de obiceiuri şi caractere a comunităţii arhaice din prispa satului românesc,
aflat undeva în inima fermecată a Moldovei din prima
jumătate a secolului trecut, dar şi a aceleia care supravieţuieşte, încă, în perenitatea etosului naţional.
În cartea sa, Rădăcinile (Antares, Galaţi, 2017), şi-n
simbolistica titlului, Fevronia Spirescu „spune” tot ceea
ce pana lui Marin Sorescu n-a mai apucat să spună, la
un nivel cu nimic mai prejos.
O galerie impresionantă şi fascinantă de personaje,
imortalizate în varii, dinamice şi imprevizibile împrejurări
ale destinului lor, populează tabloul rădăcinilor, acolo
unde virtuţile şi viciile, eresurile, dramele ori bucuriile
simple, existenţiale, au în spate o poveste asupra căreia
poeta ştie să se apropie cu empatie şi generozitate, cu
mijloace stilistice care captează cititorul, făcând din el
martorul afectiv de nedezlipit până la capătul firului epic
al cărţii. Sanda lui Meleşteu, Lilica lui Căpăţână, Miluca,
Jan a lui Ţugui, Mărgărinta, Vasile a lui Pisică, Roibu,
Costică Hoa, Fasolică, Tirică şi Floarea lui Gaf, sunt
doar câteva din personajele care au marcat copilăria şi
tinereţea autoarei din arealul rădăcinilor, prinse ca
într-un insectar în concasorul evenimentelor vieţii, dar
reînviate literar şi capabile, fiecare în parte şi toate împreună, să ridice, fără efuziuni, fără accente melodraSAECULUM 3-4/2018

matice, cu trăirile şi păţaniile lor, un adevărat imn închinat vieţii. Chiar dacă, în ansamblul ductului literar, tonalitatea evocării are ceva din inscripţiile comemorative
ale Cimitirului Vesel.
Ciclurile inexorabile ale vieţii, naşterea, nunta, botezul sau înmormântarea, nu au nimic solemn, nimic fastuos, fiind doar momente ale vieţii şi morţii, firesc
asumate, în fond, un bun pretext de imortalizare a caracterelor, într-un spaţiu unde mânia şi duioşia, bârfa şi
clevetirea, tandreţea şi compasiunea în faţa urgiilor vremurilor urmează firul epic al relaţiilor comunitare, acolo
unde până şi regnul animal este umanizat, ca o revitalizare a basmului românesc.
Oralitatea debordantă şi colocvialitatea discursului,
plasticitatea limbii cu care se relevă hazul de necaz, ironia muşcătoare, dar mereu concesivă a dialogului, îngemănate în coloratura şi realismul unei adevărate
lentile fotografice, dau farmec şi autenticitate construcţiei literare.
În urma atâtor valenţe lirico-epice cu care Fevronia
Spirescu intră, fără îndoială, în peisajul adevăratei poezii, cititorul rămâne cu o îndreptăţită curiozitate: care vor
fi traiectoria şi substanţa viitoarei cărţi de poezie, care
vor fi efortul şi capacitatea de a se reinventa ale poetei,
ştiut fiind că manierismul şi autopastişarea sunt pericole
reale care pândesc, denaturează şi deturnează, adesea, perspectiva şi orizontul scriitoricesc.
După tenacitatea şi capacitatea nativă de a preface
chiar şi faptul de viaţă banal, ca şi personajele cele mai
umile, în giuvaiere, nutresc încrederea că poeta Fevronia Spirescu este capabilă să surmonteze orice tentaţie
şi obstacol, iar cartea sa Rădăcinile va rămâne un
reper, un semn clar şi convingător al unei faste evoluţii
ulterioare.
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cărțile Vrancei

Rodica Lăzărescu

CARTEA CU PEREŢII DE STICLĂ*

Fevronia Spirescu, Poveştile lui Nasser, câine de casă,
Fundaţia Culturală Antares, Galaţi, 2018
*
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senează – iată familia melcilor cu casele lor extravagante, spitalul din copac, familia lui Broscolone adunată
pe o frunză de nufăr, ţestoasa Ţasta şi melcul Mocu –
încurajaţi de Mihnea şi Denis – ajunşi la linia de
„SOSRE” („nu vă îngrijoraţi pentru un singur I mâncat
din greşeală, cei doi abia au terminat clasa pregătitoare”) şi încă multe altele!
Şi câte nu se întâmplă aici…
Poveştile lui Nasser, „un Cane Corso negru”, de fapt,
poveştile imaginate de Fevronia Spirescu, sunt, în fond,
nişte lecţii, din fiecare degajându-se – mai mult sau mai
puţin explicită – câte o morală. Piţi cel Mic şi, odată cu
el, micul cititor, învaţă că gerul e frumos, dar „te trimite
după reţetă”, că pentru răceală sunt bune siropul de
măceşe şi căldura, că aparatul acela ciudat cu două
coarne se numeşte stetoscop, că a „trata după ureche”
nu înseamnă că te doare urechea. Aflăm cum se poate
forma un lac dintr-un pârâu care, obosit, se opreşte din
drum şi-şi face culcuş într-o vale largă, cum, fiindcă pe
acest lac apar nuferi galbeni, care nu prea aveau ce să
caute pe-aici, locul este denumit Rezervaţie Naturală…
Că flamenco este un dans din Spania, că atunci când
ceri ceva e normal să rogi frumos, că salata de urzică îi
ajută pe cei mici să crească mari şi sănătoşi, că zebrele
sunt „foarte familiste”, îşi apară membrii familiei şi nu-i
lasă singuri în faţa primejdiei, că unele căsuţe de melc
sunt „decorate la exterior ca o farfurie de Corund”, că
altele sunt construite „pe sistem spiralat de tip Art Nouveau”, că melcii au ochii în vârful coarnelor, că nu le
prieşte căldura uscată, că peste iarnă hibernează ca
urşii… Dar mai ales morala ce se desprinde din această
lecţie despre melci: „nu tot ce-ţi doreşti cu ardoare îţi
este şi necesar şi poate să-ţi aducă fericirea!” Şi multe
altele, pe care vă las să le descoperiţi singuri!
Doar atât vă mai spun (nu eu, ci autoarea!): „Dar să
ştiţi de la mine că orice carte are pereţii de sticlă şi, dacă
priveşti cu atenţie după ei, sigur dai peste un personaj,
peste un cartier sau o stradă unde se întâmplă ceva interesant”. Morala? Vă invit pe domniile voastre să o explicaţi copiilor cărora le este destinată această carte
minunată!
PRO

Dacă nu ştiţi, aflaţi acum că există o carte cu pereţii
de sticlă şi mai aflaţi că prin acei pereţi se pot vedea
(sau numai autoarea poate?, iaca, asupra acestui aspect nu m-am lămurit!) străzi, blocuri, magazine, o piaţă,
o gară, un spital, ce mai, un adevărat oraş. Ei, în acest
oraş, pe strada Gorunului mai exact, situată lângă un
lac cu nuferi galbeni şi o margine de pădure fermecată,
locuieşte Nasser. (Sper că aţi reţinut din titlu că Nasser
este un câine de casă şi că ştie nişte poveşti minunate,
vreo zece la număr, dar probabil că mai sunt şi altele!)
Şi tot aici locuiesc Farmaco-Vrăjitorul, cofetarul Tortuleţ,
Miss Vévé, copacul care face fluturi, familia de broaşte
al cărei şef e Broscolone însoţit de consoarta Broscolina
şi de „renumitul şi apreciatul” muzicant Broscaroti, conducătorul corului de broscuţe, un felinar al cărui bec s-a
îndrăgostit de lună, un melc bosumflat şi nemulţumit de
modesta lui căsuţă din spinare, un tânăr curcubeu arogant, care se dovedeşte că nu a fost atent la lecţiile de
fizică, un pian ce s-a visat zebră, cocoşul Colonelu’,
puzderie de gărgăriţe, nişte omizi păroase ce vor deveni
fluturi, Domnul Ceas, „un domn sever cu o mustaţă ciudată”, păsăret de tot soiul şi chiar doi copii năzdrăvani
ca orice copii de oriunde şi de oricând (care se joacă în
bătătură, ling picăturile de îngheţată de pe nişte mânuţe
nu tocmai curate, fac concurs de alergare între o ţestoasă şi un melc, smulg penele din coada cocoşului…
sper că aţi observat: nu stau cu tableta în mână şi căştile în urechi!).
Se mai văd prin pereţii transparenţi ai cărţii vara tolănită pe şezlongul ce se leagănă deasupra oraşului,
stelele care fac ştrengăreşte cu ochiul dintre ghemotoacele mari de nori, luna învăluită în voaluri diafane, câinii
ce o salută cu urlete care mai de care mai artistice, crăiţele ce se ceartă cu nişte lăcrămioare delicate şi firave… mă rog, tot ce mişcă într-un oraş, fie el imaginar!
Ca să fiţi convinşi că toate acestea nu sunt doar
nişte vorbe în vânt ori nişte născociri, autoarea le şi de-
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Dora Lazăr

REVISTA REVISTELOR

CALIGRAF
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– Stimate domnule Florea Burtan, recunosc, m-am
adresat domniei voastre solicitându-vă un interviu cu
oarece strângere de inimă! Tot repetam în gând câteva
versuri: „Se făcea că nu erai acasă, / Ţi-am bătut în
poartă şi-am oftat, / Geamul mic avea perdeaua trasă,
/ Mă privea, tăcut şi-ngândurat.” Din fericire, n-a fost
aşa, drept care acum fredonez alte stihuri: „Ţi-am cioplit
şaretă şi aştept, sfios, / Să îţi plimb, prin lume, chipul
tău frumos…” Desigur, „chipul” e al revistei pe care o
conduceţi! E făcută, cum se zice, după chipul şi asemănarea făuritorului?
– Revista „Caligraf” a apărut într-o perioadă fastă,
când şi în Teleorman presa scrisă cunoştea o largă şi
puternică afirmare. Cel mai prestigios fiind, de departe,
cotidianul judeţean „Teleormanul”, a cărui primă ,,ieşire
în lume” datează din ultimele decenii ale secolului trecut. Ca şi în
alte părţi de
ţară, şi aici se
simţea nevoia
unei reviste, în
ale cărei pagini
să se adune
valorile spirituale ale Teleormanului de azi, concomitent cu readucerea în actualitate a bogatelor noastre tradiţii culturale.
Fondată de doi scriitori-jurnalişti (prozatorul Gheorghe Filip şi subsemnatul), iniţial, „Caligraf” a apărut ca
supliment cultural al Editurii Teleormanul liber, mai apoi,
odată cu susţinerea financiară din partea Consiliului Judeţean Teleorman, a devenit revistă de sine stătătoare,
acum fiind editată de Centrul Cultural Teleorman. Şi-a
sporit numărul paginilor, şi-a diversificat tematica şi rubricile, şi-a îmbunătăţit aspectul grafic, astfel că, sperăm
noi, în momentul de faţă, e făcută, pe cât posibil, după
chipul şi asemănarea fondatorilor, dar şi al colaboratorilor săi permanenţi. Aceste fireşti şi necesare „restructurări” se datorează, desigur, conducerii revistei, cu
precădere, dar și colegului şi confratelui meu, admiraSAECULUM 3-4/2018

bilul şi meticulosului istoric literar şi publicist Stan V.
Cristea.
– De ce Caligraf?
– În primul rând, poate pentru faptul că e vorba despre arta scrisului. A scrisului frumos, ca să zic aşa, cu
multitudinea sa de nuanţe şi înţelesuri. În al doilea rând,
poate şi pentru faptul că semnifică şi îndeamnă la calitate, la responsabilitate, la dorinţa şi nevoia de a promova, mai presus de orice, talentul autentic,
sensibilitatea, bucuria izbânzii creatoare, împlinirile şi
satisfacţiile intelectuale şi scriitoriceşti. „Caligraf”-ul e o
fereastră deschisă spre marile noastre tradiţii şi spre
contemporaneitate, dar şi spre cei ce va să vină şi să
se afirme în miraculoasa lume a culturii şi artei literare.
– Aşadar aţi pornit la drum, exact în urmă cu 18 ani,
în martie 2000, având un obiectiv bine definit: „reluarea
unei tradiţii pentru a demonstra că provincia nu este un
loc unde nu se întâmplă nimic”. Pentru
cei ce nu vor să bage
de seamă, v-aş ruga
pentru început să treceţi, pe scurt, în revistă
„zestrea”
literară, „tradiţia” spaţiului încărcat de poveşti şi legende al Deliormanului, zice-se, cuman.
– Dincolo de poveşti şi legende, sau împreună cu
ele, Teleormanul vine din demultul veacurilor, păstrând
în lada sa de zestre dovezi incontestabile şi relevante
că acest spaţiu nu este doar un spaţiu ocrotit de foşnetul „pădurii nebune”, dăruit cu ape line, cu câmpii mirosind a constelaţii şi a pâine caldă, ci şi un remarcabil
tezaur de „cuvinte potrivite”, de cultură şi artă, care merită păstrat, continuat, valorificat, începând cu acel
Radu Grămăticul, întocmitor de acte şi hrisoave, la
Curtea Domnească de la Târgovişte, şi continuând cu
marile nume: Alexandru Depărăţeanu, Gala Galaction,
Zaharia Stancu, Constantin Noica, Marin Preda, Dimitrie Stelaru, Miron Radu Paraschivescu, Mircea Scar247

lat… Despre viaţa şi creaţia lor au apărut, în ultimii ani,
monografii, studii critice, lucrări biobibliografice, unele
dintre ele fiind realizate de scriitorii de la „Caligraf”. Lărgind spaţiul şi trecând în alt registru, să reţinem şi alte
nume celebre şi nemuritoare: generalul David Praporgescu (căzut la datorie în Marele Război pentru Reîntregirea Neamului), artista de renume mondial, Hariclea
Darclée, compozitorul, cu mari ecouri în epocă, Gherase Dendrino, scriitoarea Hortensia Papadat-Bengescu (trăitoare şi la Turnu Măgurele, unde şi-a însoţit
soţul-magistrat), renumiţii interpreţi de muzică populară,
Floarea Calotă şi Liviu Vasilică…
– Să ne oprim puţin şi asupra prezentului, la scriitorii
teleormăneni activi – fie că vorbim de cei stabiliţi pe alte
meleaguri (de regulă, la Bucureşti), fie de cei rămaşi în
locurile natale, fie de cei „teleormanizaţi” pe viaţă!
– Celor amintiţi, li se adaugă generaţia de azi a Teleormanului: poeţi, prozatori, eseişti, critici şi istorici literari, publicişti, mulţi dintre ei, membri ai Uniunii
Scriitorilor din România, înscrişi în circuitul naţional cu
opere solide, apreciate de cititori şi de critica literară.
„Activii”, cum le ziceţi, fac parte, într-o măsură covârşitoare, din „gruparea Caligraf”: Stan V. Cristea, poet, critic şi istoric literar, publicist (premiat de Uniunea
Scriitorilor), Ana Dobre, eseist, critic literar, Iulian Chivu,
prozator, eseist, etnolog, publicist (premiat de Uniunea
Scriitorilor), Nicoleta Milea, poetă, critic literar, Dumitru
Vasile Delceanu, poet (autor, printre altele, de monografii dedicate lui Zaharia Stancu şi Dimitrie Stelaru),
Şerban Tomşa, prozator (premiat de Uniunea Scriitorilor), Dan Miron, prozator, Liviu Comşia, prozator, cronicar literar, Florina Isache, poetă, Ştefan Vida Marinescu,
poet, critic literar, publicist, Ştefan Stan, jurnalist şi publicist, Victor Gabriel Osăceanu, publicist, Nicolae Dina,
cronicar literar, publicist. Dintre „fugari”, i-aş aminti pe
teleormănenii deveniţi bucureşteni Ştefan Mitroi (premiat de Academia Română şi de Uniunea Scriitorilor),
Marian Nazat, prozator şi publicist, Rodian Drăgoi, Florin Costinescu, Theodor Răpan, Romulus Brâncoveanu, Luminiţa Zaharia, Marin Codreanu, Iuliana
Paloda-Popescu, pe craiovenii prin adopţie Florea Miu,
Gabriela Gheorghişor, Cornel Mihai Ungurean, iar dintre
„teleormănizaţi”, se cuvine să nu-i uit pe Constantin T.
Ciubotaru, Mihai Athanasie Petrescu, Doina Zărnoianu.
– Adunând, putem vorbi de o elită intelectuală în ţinutul „Pădurii nebune”?
– Dacă nu sună a… infatuare, putem vorbi de o elită!
Prezenţa noastră în cele mai importante reviste şi, mai
ales, cărţile noastre, intrate în largul circuitul naţional ori
traduse în străinătate, sunt dovezi menite a susţine
această etichetare. Despre clasicii teleormăneni, nu mai
încape niciun fel de discuţie, iar noi, urmaşii lor, ne străduim, pe cât posibil, să le ţinem pasul, să nu ne fie ruşine cu realizările scrisului nostru.
– Într-un editorial din 2017, eraţi „cu gândul la Marin
Preda”. V-aş întreba mai întâi dacă l-aţi cunoscut personal. Apoi, citând un pasaj din editorialul amintit:
„Prezenţa sa în viaţa literară însemna enorm. Atâta timp
cât Marin Preda trăia, confraţii săi se simţeau apăraţi,
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ocrotiţi, îşi puteau vedea, în linişte, de scrisul şi cărţile
lor. Marin Preda era acolo”, vă întreb: cine-i mai
apără/ocroteşte azi pe confraţii scriitori? Dar pe cei din
Teleorman? Duşmanii ar zice – partidul… În ce relaţii
se află revista cu politica?
– Aşa cum am mai spus şi cu alte prilejuri, pe Marin
Preda l-am cunoscut, desigur, ca noi toţi, din remarcabila sa operă. De întâlnit însă, l-am întâlnit o singură
dată, la celebra Editură Cartea Românească, unde era
director şi unde îmi apăruse volumul de debut „Flaut pe
răni”. Redactorul de carte, Mircea Ciobanu, m-a îndemnat să merg la autorul „Moromeţilor”, să-i ofer, aşa cum
se cuvine, un exemplar. Emoţionat şi fâstâcit, m-am
prelins în imensul birou directorial. Marin Preda citea
ceva, aplecat, cu groşii săi ochelari, peste un teanc de
manuscrise. Fără să mă privească, i-am auzit glasul
uşor răguşit: „Da, monşer…” Şi continua să citească.
„Ştiţi, mi-a apărut şi mie o carte, aici, la editura dumneavoastră, doresc să v-o ofer…” „Bine, monşer, las-o aici,
am s-o citesc şi eu…” „Păi, zic, şi eu sunt tot din Teleorman…” „Daaa?!” s-a luminat maestrul, continuând:
„De unde din Teleorman?” „De pe lângă Turnu Măgurele…” „Aha, de pe lângă Turnu...! La Turnu Măgurele
am fost eu încorporat militar. Acolo erau, pe-atunci, comisariatul şi reşedinţa judeţului… Ce mai e pe-acolo?
Combinatul ăla mai funcţionează?” „Mai funcţionează,
don Preda, dar sunt gaze peste tot, i-am înnebunit pe
bulgarii din Nicopole!” „Şi cine mai lucrează acolo?” „Ce,
dumneavoastră nu ştiţi: toată suflarea din împrejurimi…” „Or fi şi de la mine din sat, din Siliştea-Gumeşti?”
„Sunt, zic, am avut şi eu destui colegi, la şcoala de chimie.” „E bine, monşer, şi-au găsit şi ei un rost!” a conchis, şi s-a aplecat, din nou, peste teancul de
manuscrise. L-am privit încă o dată, din uşă, nebănuind
că, peste nici un an, Marin Preda avea să plece în „albastra zare a morţii”.
Continuând să răspund la întrebare, trebuie să constat că scriitorul de azi nu de apărare/ocrotire are nevoie, ci de sprijin real din partea statului, prin instituţiile
sale de cultură, care să-i susţină editarea cărţilor şi o
difuzare firească. În multe localităţi, bibliotecile au devenit o duioasă amintire, lipsesc librăriile, iar în plan naţional, nu există o reţea de difuzare interesată şi
întemeiată pe valoarea cărţii, nu doar pe beneficii imediate şi cu orice preţ…
Singura noastră relaţie cu politica constă în faptul că
ne străduim să facem o politică editorială întemeiată pe
relevarea adevărului, a frumosului, a sensibilităţii, a scrisului valoros, demn de atenţia cuvenită, revista „Caligraf” având legătură cu… puterea, cu administraţia
judeţeană, doar din punct de vedere financiar.
– În ultima vreme, Teleormanul a intrat în morişca
negării, a contestărilor, fapt ce a stârnit revolta din editorialul numărului 189 (februarie a.c.). Dumneavoastră,
ca revistă, ca breaslă, resimţiţi această ostilitate?
– Morişca, de care amintiţi, e determinată şi pusă în
funcţiune de factorul politic, de o anumită parte a massmedia. Opoziţiei, din varii motive, pare a nu-i conveni
că şi în Teleorman ,,nasc oameni”, vorba cronicarului.
PRO
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Că, din întâmplare sau nu, din acest judeţ s-au ivit personalităţi politice care, iată, au „pus mâna pe ţară”, cum
se zice: preşedintele celui mai mare partid, prim-ministrul, miniştri… De aici, atacurile, invidia, negările răsfrânte asupra întregului judeţ, minimalizându-i tradiţiile,
performanțele, accederea către civilizaţie, cultură,
artă… Teleormanul nu este nici urât, nici frumos, nici
sărac, nici bogat, e asemenea celorlalte meleaguri ale
ţării, un spaţiu cu o viaţă social-economică şi spirituală
pe măsura condiţiilor şi realităţilor de azi.
Ca revistă, ca breaslă, ca oameni de condei sau
simpli cetăţeni de bună-credinţă, care cunoaştem realitatea, nu împărtăşim, în niciun caz, această ostilitate,
asistând, uluiţi şi contrariaţi, la zeflemeaua şi neadevărurile rostite la adresa noastră, contrate uneori de câte
cineva care are curajul să ne ia partea. În rest, mergem
mai departe, cum se zice, ne vedem, liniştiţi, de viaţa şi
de scrisul nostru…
– Să revenim la „Caligraf”. O prezentare a echipei,
vă rog!
– În marea lor majoritate, colaboratorii „Caligraf”-ului
sunt membri ai Uniunii Scriitorilor şi ai Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România. Prezenţe constante în presa
culturală, în antologii şi istorii literare. O echipă valoroasă, talentată şi cultivată, care se străduieşte (şi se
ambiţionează) să facă din „Caligraf” o revistă demnă de
toată atenţia. Nu greşesc când afirm că, în paginile revistei, se regăseşte, lună de lună, cam tot ceea ce Teleormanul de acum are mai valoros în materie de
literatură, cultură, artă, dar şi dovada permanentei
noastre deschideri către creatori remarcabili din numeroase zone ale ţării: bucureştenii Gabriel Chifu, Horia
Gârbea, Florentin Popescu, Ştefan Mitroi, Rodian Drăgoi, Florin Costinescu, Theodor Răpan, Romulus Brâncoveanu, Luminiţa Zaharia, Marin Codreanu, Iuliana
Paloda-Popescu, craiovenii Florea Miu, Gabriela
Gheorghişor, Cornel Mihai Ungureanu, constănţeanul
Ovidiu Dunăreanu, ieşenii Emilian Marcu şi Lucian Teodosiu, ialomițeanul Titi Damian, prahovenii Florin Dochia şi George Iarin, scriitori din Braşov, Giurgiu,
Ialomiţa, Olt, Buzău, Vrancea…
– În afara revistei, ce activităţi culturale desfăşuraţi
– cenaclu, festivaluri, premii…?
– Scriitorii de la „Caligraf”, şi nu numai ei, sunt implicaţi activ în viaţa literară şi cultural-artistică a judeţului.
Nu există evenimente la care să nu fim prezenţi, iniţiind,
organizând şi contribuind la buna desfăşurare a acestora: lansări de carte, recitaluri literare, întâlniri cu cititorii, colocvii, simpozioane, expoziţii de carte şi de artă
plastică… În colaborare cu reviste prestigioase din ţară,
printre care şi „Pro Saeculum”, suntem, de foarte mulţi
ani, parte în organizarea Festivalului Naţional de Literatură „Marin Preda”, dar și a manifestărilor din cadrul
Centrului Cultural Teleorman şi ale „Zilelor Bibliotecii Judeţene «Marin Preda»”, a numeroaselor concursuri pe
teme literare organizate de Inspectoratul şcolar judeţean (în calitate de membri ai juriului)… De asemenea,
merită să consemnăm şi faptul că, la fiecare sfârşit de
an, acordăm Premiile şi Diplomele de merit ale revistei
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„Caligraf” celor mai constanţi colaboratori, atât din judeţ,
cât şi din afara lui. Nu de puţine ori, creatori din Teleorman au participat la Gala scriitorilor români, la recitaluri
poetice, la lansări de carte şi de reviste organizate de
Uniunea Scriitorilor şi găzduite de instituţii precum: Muzeul Naţional al Literaturii Române, Centrul Cultural
„Mihai Eminescu” (Calderon), Biblioteca Metropolitană,
Librăria Sadoveanu, Teatrul Dramaturgilor, din Capitală… Ar fi multe de amintit. Oricum, în ciuda contestărilor, în Teleorman, chiar există şi scriitori remarcabili, şi
o revistă de cultură, cred eu, interesantă, şi evenimente
spirituale cu largi rezonanţe. Adică, ne străduim, şi
poate chiar reuşim, să trăim frumos, să respirăm bunătate şi sensibilitate, să ne împodobim sufletul (şi să-i împodobim şi pe alţii) cu darurile simţirii înflorite şi ale
faptelor luminoase…
– După 18 ani de la apariţie, (mai) aveţi complexul
marginii? Şi aşa, în general, mai e operabilă azi delimitarea/opoziţia margine/centru?
– Din cele relatate deja, se vede clar că scriitorii din
Teleormanul de astăzi nu au „complexul marginii”. De
altfel, în general, delimitarea/opoziția margine/centru nu
mai are valabilitate azi. De ce? Foarte simplu. Din moment ce, acum, câteva dintre cele mai puternice edituri,
care publică preponderent literatură contemporană,
sunt în alte centre culturale din țară, și nu la București
– precum Polirom de la Iași, Paralela 45 şi Cartea Românească de la Pitești, alături de care, în ultimii ani,
s-au afirmat Școala Ardeleană de la Cluj-Napoca, Ex
Ponto de la Constanța, Scrisul Românesc de la Craiova, ori din moment ce, în ultimii ani, au apărut reviste
excelente și în alte orașe din țară decât la București –
și aș da doar trei exemple: „Neuma” de la Cluj-Napoca,
„Expres cultural” de la Iași, „Libris” de la Brașov, orice
apel la delimitarea/opoziția margine/centru pare superfluă. În fine, pot da și trei exemple concrete din Teleorman: de pildă, dacă aici apare un roman precum
„Ghețarul”, al prozatorului Șerban Tomșa, un studiu monografic precum „Miron Radu Paraschivescu – eternul
eretic”, al criticului literar Ana Dobre, un volum precum
„Marin Preda. Repere biobibliografice”, o lucrare masivă, datorată istoricului literar Stan V. Cristea, sau un
volum precum „Homo Moralis. Mari paradigme etice și
etosul românesc”, al etnologului Iulian Chivu, înseamnă
că, pentru mare parte dintre scriitorii de-aici „complexul
marginii” nu există. Se vede asta și în paginile revistei
„Caligraf”, ale cărei ultime numere, începând din luna
iulie a anului trecut, pot fi accesate și online. Deschiderea ei spre universul românesc actual este de-acum
fără restricții.
– Credeţi în viitorul presei culturale în general şi al
presei pe hârtie, în special?
– Nu ştiu care va fi viitorul presei culturale, dar, în
momentul de faţă, atâta timp cât nu există judeţ fără o
revistă, lucrurile sunt în regulă. Se pare că nevoia de
informare, de cultură, de afirmare a valorilor scrisului,
în ciuda instabilităţilor şi a crizelor de tot felul, rămâne
viabilă. Iar presa (cartea) pe hârtie îşi are frumuseţea
sa. Plăcerea de a ţine în mână expresia cuvântului im249
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primat şi multiplicat nu va dispărea, poate doar se va
diminua…
– Nu pot încheia acest dialog fără să amintesc cititorilor noştri că pe 29 iunie Florea Burtan rotunjeşte o
vârstă frumoasă! Domnia voastră ziceţi că „Se luminează a târziu”. Eu prefer alt vers: „Îmi număr clipele,
îndur şi-mi e bine.” Aşa că… vă citez din nou: „Cum să
mă apăr de Cel fără chip, / Care vine şi îmi bate în
poartă / Şi îmi aduce un pumn de nisip / Păstrat de la
Marea cea Moartă?” Aţi găsit, între timp, răspunsul? Ce
proiecte de viitor aveţi?
– De Cel fără chip – Timpul, adică, în neodihnita sa
curgere –, nimeni nu se poate apăra. Însă, pentru a nu-i
simţi povara, n-ai altceva mai bun de făcut decât să nu-l
bagi în seamă. Să îţi aşezi sufletul sub orizontul luminos
şi vindecător al creaţiei, obligând clipele să nu se grăbească. Prin cărţile pe care le-am scris, m-am străduit
să confer Timpului (existenţei) o altă înfăţişare…
Proiecte de viitor? Aceleaşi, de foarte mulţi ani: să
duc mai departe flacăra „Caligraf”-ului, să scriu, să public, din când în când, în marile reviste, să fiu capabil
să-mi editez o nouă carte, cum se va întâmpla în curând.
– În fine, legat de locul naşterii dumneavoastră,
satisfaceţi-mi o curiozitate. Se spune că numele
localităţii Crângu era în vechime Ologi. De acest nume
se lega o întâmplare de demult. Era o simplă poveste
sau, ca orice legendă, avea sâmburele ei de adevăr?
– Au trecut destule veacuri de atunci. Legenda şi
adevărul s-au logodit şi amestecat, rămânând povestea. Erau vremuri învolburate, turcii trecuseră Dunărea
şi întemeiaseră raia în apropiere, la Turnu. Din când în
când, năvăleau peste sate, să le prade. În urma unor
vajnice confruntări, mulţi dintre ai noştri s-au ales cu felurile beteşuguri, dar nu s-au dat învinşi. Într-o zi, marele
voievod Mihai Viteazul, trecând şi prin aceste părţi de
ţară, ar fi adăstat şi în satul nostru. Lumea, puhoi, să-l
întâmpine, să-l vadă, să-l aclame. Neînfricatul domn a
dat cu ochii şi de pâlcul de răniţi şi mutilaţi: „Da’ voi
ce-aţi păţit, oameni buni?” „Ce să facem, măria ta, neam luptat cu osmanlâii şi, iacătă, drept pedeapsă, neau ologit, să nu mai fim în stare să-i punem pe fugă…!”
„Cum se numeşte satul vostru?” a întrebat voievodul.
„N-are nume, măria ta, noi îi zicem simplu: satul de la
Cotul Călmăţuiului…” „Atunci, a zis marele Mihai, începând de azi, satul se va numi Ologi, întru cinstirea acestor viteji, iar aceste largi plaiuri, ale voastre să fie, în
veacul-veacurilor…”
Aceasta pare a fi povestea. Schimbarea numelui în
Crângu s-a petrecut în anii comunismului, aşa cum s-a
întâmplat şi cu alte localităţi, al căror nume nu rezona
cu „optimismul şi epoca de aur”.
– Punem aici punct dialogului nostru, mulţumindu-vă
pentru amabilitatea cu care aţi răspuns întrebărilor mele
şi urându-vă – dumneavoastră şi „Caligrafului” – ani
mulţi şi rodnici!
– Şi eu vă mulţumesc şi doresc revistei „Pro Saeculum” viaţă cât mai lungă!
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RĂMÂI CU BUCURIA
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Scriitorul André Aciman (1951, Egipt) a publicat în
2007 romanul Call me by your name/Strigă-mă cu numele tău, după care James Ivory a conceput un scenariu inspirat, iar Luca Guadagnino a realizat recent un
film din categoria LGBT, cu Timothée Chalamet și Armie
Hammer. Un film despre prima iubire, oarecum brutală,
acaparantă, cu febra intruziunii în fructul interzis (ca metaforă, a se revedea scena cu piersica… erotică). Pentru filmări, regizorul a optat pentru o casă din secolul
18, aproape de Milano. Acțiunea se petrece prin 1983,
când asistentul doctorand Oliver vine la casa profesorului specialist în cultura greco-romană, iar fiul acestuia
– Elio – va trăi la cei 17 ani ai săi o vară unică, ireversibilă, decisivă. Între Elio
și Oliver se va naște
gradat un sentiment infuzat de o chimie magică. Ceea ce reușește
filmului este sugestia,
finețea, gradația neostentativă și, mai ales,
senzația de atemporal,
care duce spre universalitate. Scenele erotice
venerează subtil alchimia, alunecând adesea
în stângăcii pline de firesc. Inocența, trezirea dorinței, așteptarea , apropierea, coacerea sentimentului, sărutul și „nu rezist tăcerii”
– totul într-o vară paradisiacă, propice iubirilor ardente.
Elio începe prin a atinge hainele lui Oliver (fetișism adolescentin credibil), în timp ce cântă la pian muzică clasică și flirtează cu Marzia. Un alt atu al filmului: natura
vie, debordantă, care îi cuprinde pe toți ca într-o plasmă
protectoare – fructe, ape, ploi, ierburi, greieri. Totul e ingenios prelungit, fără a se insista pe detalii. Relația nu
trebuie raportată strict la LGBT, mai ales că părinții lui
SAECULUM 3-4/2018

Elio prețuiesc frumusețea cuplului, deoarece „natura ne
intuiește punctele slabe” – așa începe tatăl un discurs
bulversant despre cum trebuie profitat de șansa de
spargere a limitelor, mai ales că lui i s-a oprit oportunitatea și, chiar dacă totul e efemer, „rămâi cu bucuria”.
O mamă care nu pune întrebări, dar e acolo unde
doare, un Oliver care se căsătorește, iar sărutul lor din
ultimul sejur are gust de final. Titlul filmului (și al cărții)
conține un fior patetic, o referire la mutarea neîmblânzită în eul celui iubit.
Dacă tot suntem la tema iubirilor clandestine, în cartea lui Philippe Besson – Încetează cu minciunile tale –
(Polirom, 2017), Thomas n-a avut curajul să-și recunoască adevărata pornire, alegând o viață în
care bucuria a fost reprimată. În Soldații de
Adrian Schiop relația
homosexuală e minată
de interes, băutură, jocuri de noroc, într-un
mediu
corupt,
cu
proxeneți și limbaj de
cartier. Fostul pușcăriaș
și-a păstrat o oarecare
inocență, deși e imatur
emoțional. În filmul Brokebach Mountain de Ang Lee cei doi bărbați nu-și verbalizează sentimentele, luptă cu frustrarea, trăiesc în
minciună și fură puțină fericire, în culisele vieților lor
false. Interesant cum în filmul Tărâmul binecuvântat de
Francis Lee happy-endul e posibil, cei doi rămân împreună, într-o poveste fără intruziunea răului.
Am dat exemplele respective pentru a sublinia originalitatea filmului Call me…, unde primează sugestia și
atmosfera hors du temps, ca „visul unei (irepetabile)
nopți de vară”.
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Florin Colonaş

MUZEUL BRUXELLEZ AL CIOCOLATEI
ȘI MUZEELE DE CIOCOLATĂ
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Fructele sunt roadele arborelui cacaoyer, cuvântul
provenind din limba aztecilor. Denumirea sa ştiinţifică
dată de savantul suedez, naturalistul Carl von Linné,
este „Theobroma (hrana lui Dumnezeu) cacao”. Arborele are între 5 şi 8 metri înălţime. Începând din al şaptelea an de viaţă, dă două recolte pe an. Aria de
răspândire – Ecuador, Columbia, Mexic.
În cea de-a patra expediţie a lui Cristofor Columb,
europenii fac cunoştinţă cu arborele prin intermediul indigenilor mayaşi. După încă 14 ani, conchistadorul Hernando Cortez va fi servit, într-un pocal de aur, de
conducătorul aztec Moctezuma, cu o licoare preparată
dn seminţele fructului, pe care spaniolul o respinge cu
destulă brutalitate. Va asimila îns boabele cu valoarea
lor monetară…
Moctezuma nu renunţă şi îi oferă, în semn de preţuire, o plantaţie. Cuceritorii spanioli preocupaţi de aur
şi pietre preţioase nu vor aprecia însă licorile aztece.
Dar, treptat, introducându-se diferite substanţe, se realizează o adaptare a gustului europenilor, mai ales că
rezervele de bere şi vin se epuizau rapid în lungile campanii de cucerire de noi teritorii.
În secolul al şaisprezecelea sunt câteva momente
importante, privind isteria consumului cafelei. În 1528 e
aduce o cantitate mare de boabe, iar mânăstirile „împart
prada”. În 1544, o delegaţie din Guatemala condusă de
un înalt prelat, Las Cassas, este primită de regele Filip
al Spanie, pentru ca, în 1585, să se înregistreze un adevărat succes pentru preparatul obţinut din acest „simbol
al sângelui”, component al cosmogoniei aztece, pe care
respectivul arbore îl furniza.
Cele relatate până acum sunt tot atâtea elemente
documentare care înlesnesc vizitatorului parcursul celor
trei niveluri ale clădirii care găzduieşte muzeul.
Care este consumul produsului final, astăzi mult
prea tehnologizat, faţă de ancestralele utilaje din secolul
optsprezece? El este individualizat pe ţări şi o statistică
din 2009 ne arată că Germania şi Marea Britanie conPRO

Capitala Regatului Belgiei, oraşul Bruxelles, este nu
numai o metropolă europeană prin marile instituţii internaţionale care îşi au sediul aici, Consiliul Europei şi Parlamentul European sau sediul NATO, pe de o parte, în
plus aici existând numeroase construcţii arhitectonice
de o mare valoare, împreună cu un impresionant număr
de instituţii culturale şi artistice, care posedă un inventar
în care capodoperele se socotesc în multe cifre.
Pe lângă aceste două trăsături majore, oraşul şi-a
căpătat faima unui burg în vare industria manufacturieră
a dantelei şi a ciocolatei au căpătat un avânt nemaiîntâlnit, fiind astăzi încorporate, pe drept cuvânt, în Patrimoniul Naţional.
Dacă analizăm în grabă, la politică nu se pricepe tot
omul, la dantele nici atât, la ciocolată, în schimb, se înfige tot poporul, aşa că era normal să existe un muzeu
al ciocolatei în urbea cea mai mare a ţării şi asta nu
oriunde, ci chiar la câţiva metri de Primărie, în celebra
Grand Place.
În ansamblul de construcţii vechi, clădirea muzeului
se distinge prin farmecul arhitecturii vechi flamande.
Datează din 1697 şi este cunoscută sub numele de
casa Valck. Imobilul a fost restaurat în anul 1943, iar
apoi, în 1998, la iniţiativa soţiei Maestrului ciocolatier
Draps. De aceea, portretul ei de ciocolată te întâmpină
încă din prima sală. Astăzi, muzeul, în această formulă,
este condus de fiica acesteia, iar pe o bârnă transversală de lemn, aflată pe faţadă, plasată sub ferestrele
parterului, se află incizată inscripţia „Muzeul boabelor
de cacao şi al ciocolatei”.
Boabele de cacao sunt obţinute din fructul numit
„Cabousse”, cu o dimensiune de circa 25 x 15 cm şi o
greutate de 500 de grame, posedând o pulpă gelatinoasă, albicioasă, dulce şi acidulată. Există trei varietăţi: Criolo, Forestero şi Trinibario.
La o săptămână după ce fructul este desfăcut, în
contact cu aerul seminţele îşi schimbă culoarea devenind violacee.
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duc cu peste 11 kg anual, pe cap de locuitor, în această
cifră incluzând toate produsele la care se utilizează ciocolata.
Industria ciocolatei a dezvoltat şi colaterale ramuri,
cum ar fi grafica publicitare, atelierele pentru cutii etc.
Au apărut în fiecare ţară cutiile de bomboane (de carton, lemn, metal, unele având cusut pe capac un goblen). Şi-au făcut apariţia figurine dintre cele mai
diverse. Tipărituri colorate care însoţeau tabletele de
ciocolată, care se diversificau pe zi ce trecea, designul
ambalajului devenind şi el, la rându-i, din ce în ce mai
elaborat, originalitatea vânzând produsul.
Din punct de vedere chimic, desigur, prepararea manuală, demonstrată pentru celebrele „praline”, chiar în
prima încăpere a muzeului, dă un plus de savoare produsului prin folosirea untului de cacao, în timp ce procesul industrial foloseşte uleiul de palmier.
În Bucureştiul anterior instalării regimului comunist
şi naţionalizării cofetăriilor particulare existau celebrele
cutii de bomboane: Capşa, Nestor, Anghelescu, Zamfirescu, Peristeri, Coterbic, în care conţinutul era la fel de
fermecător ca şi rafinamentul ambalajului.
În anii democraţiei populare a ajuns la modă ciocolata „Postăvarul” de sorginte braşoveană, ca şi timişoreana „Kandia”, mai mica sa soră care fabrica pralinele
„Viagra”. Dar despre aceasta din urmă trebuie să spunem două vorbe.
La Vinga, localitate bănăţeană, există o comunitate
catolică bulgară. Aici, pe la 1830, vine şi se instalează
un croat catolic, Draskovitz. Deschide o mică fabrică cu
câţiva oameni, care merge din ce în ce mai bine, încât
devine furnizor al Curţii Regale şi începe să exporte
până în Japonia. Când ajunge să aibă 24 d încăperi de
producţie şi o sută de angajaţi, naţionalizarea principalelor mijloacele de producţie, de la 11 iunie 1948, închide întreprinderea, iar secretul minunatelor produse
intră în pământ odată cu proprietarul. Totul se năruie,
rămânând o mică sucursală a „Kandiei”, cu bune produse solicitate mult – fondantele „Vinga”. Şi când ne
gândim că era la concurenţă cu elveţienii şi celebra lor
ciocolată „Suchard”!...
De ce am introdus în titlu sintagma „muzeele de ciocolată”? Nu este vorba, cum s-ar putea crede, despre
machete din minunata compoziţie edulcorată, albă sau
neagră, câteodată având şi alte componente, vanilie,
rom, alune şi câte şi mai câte altele, pentru a mări rata
vânzărilor şi a profitului. Pornind de la acest ultim cuvânt, căci despre el este vorba, o serie de fabricanţi de
ciocolată, prosperând, au băgat o serie din sumele câştigate de pe urma comercializării produsului în opere de
artă pe care le-au tezaurizat, iar mai apoi au făcut importante donaţii, construind muzee de artă care le
poartă astăzi numele. Toţi aparţin secolului trecut şi lista
lor, fără doar şi poate, se va amplifica.
Aş începe cu ciocolatierul german Ludwig care are
un întreg şira de perle muzeale, începând cu Aachen,
unde are chiar două sedii de muzeu: unul clasic într-o
fastuoasă clădire din secole mai vechi şi o altă expunere, muzeu de artă contemporană şi modernă, într-o
amenajare a unei hale aparţinând unei vechi filaturi. De
curând, într-o astfel de hală, la fosta Filatură Română
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de Bumbac – Pantelimon, s-a deschis o elegantă incintă în care s-au închiriat spaţii unei diversităţi de pasionaţi care creează în diferite domenii, tehnice sau
artistice, cu rezultate notabile.
Să continuăm însă cu ciocolatierul german care
după succesul de la Aachen a inaugurat noi centre,
toate de un nivel extrem de înalt, în care se expun cu
precădere artişti contemporani, mulţi ai ţării respective.
Reţeaua muzeelor Ludwig s-a extins la Viena, unde
după un spaţiu în preajma Gării de Vest, are acum o
splendidă şi modernă clădire în Cartierul Muzeelor, alături de Fundaţia Leopold, ambele în curtea fostelor grajduri imperiale.
Aş dori să amintesc, totuşi, că în urmă cu două decenii, în vechea filatură din Aachen, s-a organizat o expoziţie de artă românească modernă, în care a expus,
în frunte cu Paula Ribariu, cea mai importantă pictoriţă
în viaţă (prezentă şi în colecţia particulară Ludwig), elita
picturii şi sculpturii româneşti a momentului.
De asemenea, este demn de semnalat faptul că
Ludwig a reunit special la Bucureşti, prin 1993, când a
vrut să deschidă un muzeu similar celor din alte mari
capitale, dar a pus condiţia închirierii Ministerului Agriculturii, ceea ce guvernanţii noştri, în obtuza lor concepţie, au refuzat. Ar fi fost un punct de atracţie pentru
Bucureşti şi ar fi dus bani, aşa cum fac respectivele
Fundaţii Ludwig din Budapesta, Havana, Beijing şi cea
din muzeul moscovit Puşkin.
În somptuoasa clădire a Ministerului Agriculturii se
lăfăie o armată de birocraţi, în timp ce agricultura, viticultura, silvicultura, piscicultura merg accelerat în sens
invers celui care ar trebui… Oricum, o oaie neagră pentru România recunoscută ca o mare putere agricolă europeană, cândva…
Un al doilea ciocolatier german, Wilhelm Hack, a
construit într-un oraş de pe Rhin, Ludwigshafen, un modern edificiu cu o enormă suprafaţă a faţadei pe care
există o lucrare a lui Fernand Léger. În interiorul de o
mare eleganţă vizitatorul se întâlneşte cu o colecţie de
artă veche germană, dar şi cu o încântătoare colecţie a
constructiviştilor ruşi.
Continuând cu seria germană, o amintim pe doamna
Ritter, proprietara unei ciocolaterii cu acelaşi nume, renumitele tablete pătrate Ritter, care într-o pitorească localitate colinară, alături de halele de producţie, a ridicat
un edificiu cubic, cu săli în care elementul de bază este
pătratul, unde sunt expuse opere ale constructiviştilor
germani sau ruşi, în care predomină Malevici, artistul
preocupat de forma geometrică a pătratului, pe care l-a
impus în arta picturii.
La Londra, într-un spaţiu elisabethan, colecţia Courtauld, cu valori de nepreţuit, impresionişti, nabişti sau
cubişti, a fost alcătuită cu pricepere şi rafinament de un
mare negustor de trestie-de-zahăr, importată din Caraibe, cantităţi enorme fiind utilizate în industria ciocolatei şi a dulciurilor.
Desigur, există şi alţi mecena care provin din industria dulciurilor, ce îndulcesc viaţa oamenilor la propriu,
dar şi la figurat prin satisfacţia prilejuită de admirarea
unor veritabile opere de artă zămislite de mari creatori
de frumos.
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Elena Stoiciu

CARNET PLASTIC

Dintre manifestările artistice derulate în prima parte
a anului la Focşani, în organizarea Consiliului Judeţean
Vrancea, a Centrului Cultural Vrancea şi a Filialei Vrancea a Uniunii Artiştilor Plastici, prezentăm cititorilor cele
patru expoziţii de artă vizuală deschise la Galeriile de
Artă Focşani.

SALONUL DE IARNĂ 2018

Prima manifestare a artiştilor vizuali vrânceni din
acest an s-a deschis la 20 februarie la Galeriile de Artă
din Focşani, sub genericul Salonul de iarnă, avându-i
curatori pe Liviu Nedelcu şi Ştefan Dumitru.
În faţa unui numeros şi avizat public, Liviu Nedelcu
a subliniat că seria saloanelor de pictură din acest an
se deschide cu acest eveniment, la care expun artişti
recunoscuţi din Vrancea. Cei treisprezece artişti – pictori şi graficieni – prezenţi pe simeze sunt din generaţii
diferite, sunt personalităţi bine definite, aflate într-o continuă căutare, într-o neîncetată experimentare de noi
abordări. Liviu Nedelcu a propus participanţilor să se
prezinte singuri, mai ales că în sală au fost prezenţi numeroşi elevi, tineri ce trebuie atraşi spre astfel de manifestări.
Menţionăm, în ordine alfabetică, numele celor treisprezece artişti: Gabriela Arghirescu Popa, Laura Elena
Dumitru, Ştefan Dumitru, Gheorghiţă Galan, Rodica
Gherghinoiu, Viorica Oana Kalany, Liviu Nedelcu, Laurenţiu Nistor, Laurenţiu Păun, Nicolae Rădvan, Elena
Stoiciu, Leonard Slavu, Monica Voicu. Fiecare artist şi-a
prezentat succint activitatea artistică, aspiraţiile, căutările, realizările, dornici de dialog cu publicul, în special
cu cel tânăr.
Expoziţia a fost deschisă până la 10 martie a.c.

Deşi deschis la mică distanţă faţă de Salonul de
iarnă, artiştii vizuali, în majoritatea lor, au căutat să-şi
onoreze vizitatorii cu lucrări noi, puse în valoare de aşezarea în spaţiul expoziţional, astfel încât fiecare exponat
să fie evidenţiat individual, dar şi să se integreze într-un
tot unitar.
După cum a menţionat în cuvântul său de deschidere Liviu Nedelcu, Salonul se doreşte a fi „o punte, un
dialog între cei care privesc şi cei care lasă ceva în
urma lor prin creaţiile expuse”, iar lucrările celor treisprezece expozanţi se doresc „a facilita schimburile de
idei şi gânduri”.
Au expus la acest Salon artiştii vizuali Gabriela Arghirescu Popa, Laura Elena Dumitru, Ştefan Dumitru,
Gheorghiţă Galan, Rodica Gherghinoiu, Viorica Kalany,
Liviu Nedelcu, Laurenţiu Nistor, Laurenţiu Păun, Nicolae
Rădvan, Elena Stoiciu, Leonard Slavu, Monica Voicu.
Expoziţia a fost deschisă până la sfârşitul lunii martie.

„GEST şI MATERIE” – EXPOZIŢIE PERSONALĂ
LIVIU NEDELCU

Evenimentul primăverii, mult aşteptat la Focşani
după expoziţia de la Galeriile de Artă Brăila, l-a constituit expoziţia personală a pictorului Liviu Nedelcu, ver-

SALONUL DE PRIMĂVARĂ 2018
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(Foto Ştiri de Focşani, preluare de pe Internet)
PRO

În ziua de 20 martie a.c., într-un splendid decor de
iarnă, la Galeriile de Artă a fost vernisat Salonul de primăvară 2018, avându-i curatori pe Liviu Nedelcu şi Ştefan Dumitru.
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nisată în data de 19 aprilie la Galeriile de Artă de Magda
Cârneci, critic de artă şi poetă. Un public numeros a
ţinut să fie prezent la acest remarcabil eveniment. Explozia de verdeaţă a primăverii a avut ca pandant „explozia nucleară cromatică” a lucrărilor de pe simeze,
după cum a remarcat Magda Cârneci. În catalogul expoziţiei, distinsa poetă a notat: „În faţa acestor pânze
«sălbatice» poţi trăi un fel de «body-art la distanţă» reformând pentru tine, doar lăuntric, prin văz, dezlănţuirea
artistului care îşi sublimează temperamentul şi aporiile
interioare prin compoziţii de fapt atât de atent construite,
savant expandate în bidimensionalul suprafeţei pictate”.

(Foto Monitorul de Vrancea, preluare de pe Internet)

PRO

Intrând în sala de expunere, privitorul este prins
într-un foşnet de culori, gesturi, mişcări implicând nu
numai simţul văzului, ci şi pe cel al mirosului (impresia
de miros de plantă nouă şi totuşi cunoscută), simţul tactil (impresia de adieri de culori ştiute, dar şi neştiute),
simţul auzului (amestec de zgomote din cosmos şi de
pe pământ), care îndeamnă la interiorizare şi meditaţie,
la dialog cu sine. Acest lucru se datorează şi aşezării
lucrărilor pe simeze. Totdeauna, pictorul Liviu Nedelcu
a considerat atât expoziţiile sale, cât şi pe cele la care
a fost curator, drept nişte macrocompoziţii, în care lucrările se susţin şi se potenţează unele pe altele, într-un
mod armonios, echilibrat, subliniind tema generală.
Focşănenii au avut ocazia de a asista la o expoziţie
de excepţie, „un vârf al creativităţii sale din care [artistul]
îşi poate privi cu bucurie evoluţia strălucitoare” – după
cum a ţinut să sublinieze Magda Cârneci, adăugând că
îl consideră „unul dintre reprezentanţii de frunte ai acestei direcţii din pictura românească contemporană”.
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„CELE PATRU ELEMENTE” – EXPOZIŢIE DE ARTĂ
CONTEMPORANĂ

Întotdeauna sărbătorile importante au fost marcate
la Focşani, la Galeriile de Artă, prin deschiderea unor
importante expoziţii. Actuala manifestare, sugestiv intitulată Cele patru elemente, avându-i curatori pe Alexandra Titu şi Liviu Nedelcu, a fost vernisată marţi, 8 mai,
în prezenţa criticilor de artă Alexandra Titu şi Constantin
Prut, cu ocazia sărbătoririi zilei de 9 mai – marcând
două importante momente: 141 de ani de la Declaraţia
de Independenţă a României şi Ziua Europei. În cuvântul de deschidere, Liviu Nedelcu a ţinut să precizeze că
această expoziţie mai are o semnificaţie – marchează
împlinirea a zece ani de când s-au demarat la Focşani
o serie de proiecte culturale de importanţă naţională în
cadrul cărora în capitala Unirii Mici să fie invitaţi cei mai
de seamă artişti vizuali români contemporani. În acest
fel, oraşul Focşani s-a înscris cu cinste pe harta culturală a ţării, cu o activitate efervescentă.
În cuvântul său, Constantin Prut a subliniat că tema
expoziţiei a fost propusă de criticul Alexandra Titu, din
al cărei text de prezentare din catalogul expoziţiei (Editura Terra, 2018) am reţinut: „Citarea tradiţionalei organizări a realităţii prin apartenenţa la un tip de
elementaritate simbolică rămâne, în contextul creaţiei
actuale, o provocare culturală care nu mai impune, în
primul rând, apartenenţa la o elementaritate în general,
şi, mai ales, la o dimensiune simbolică a elementarităţii.
Elementele rămân pentru artiştii participanţi un câmp
de referinţă sau sunt privite ca generatoare de situaţii,
de o realitate în plinătatea ei diversă şi proliferativă care
se desfăşoară pornind de la sugestia lor, fie predicativă,
fie ca o densitate a referinţei care integrează banalitatea
anvergurii culturale, sau exploatează aspecte marginale
ale vieţii naturale, un pitoresc al disoluţiei formelor sau
spectaculosul cromatic al descompunerii organice care
oferă soluţii de mare rafinament.”
Au expus şaptesprezece artişti vizuali, lucrările fiind
realizate în diferite tehnici, de la cele clasice, ulei pe
pânză, acrilic, tempera, creion, cărbune, sculptură în
lemn, teracotă, la tehnică mixtă, colaj, colaj obiecte,
colaj fotografic, silicon, fotografie digitală, fotografie editată, print de comatex, fosile adevărate şi false. Expunerea judicioasă a lucrărilor face ca fiecare dintre ele
să fie privită ca o parte dintr-un întreg, ca un microcosm
în macrocosmosul expoziţiei.
Cei şaptesprezece participanţi sunt: Florin Ciobanu,
Darie Dup, Elena Dumitrescu, Dorel Găină, Florin
Ianăş, Mălina Ionescu, Andreea Medar, Camil Mihăescu, Liviu Nedelcu, Sorin Oncu, Marilena Preda
Sânc, Larisa Sitar, Lucian Spătar, Mihaela Tărhuna, Patricia Teodorescu, Aurel Vlad, Gheorghe Zărnescu, fiecare dintre expozanţi beneficiind de o prezentare din
partea criticului Constantin Prut.
În încheierea prezentării, acesta a spus: „Expoziţia
îmbină meditaţia filosofică asupra elementelor ce compun universul cu viziunea directă, citat direct, ce la rândul său se încarcă de poezie. Sunt bucuros să mă
alătur Alexandrei Titu şi lui Liviu Nedelcu pentru a descoperi în continuare noi valenţe în arta contemporană
românească şi a prezenta publicului pe cei mai valoroşi
artişti vizuali contemporani.”
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Magda Cârneci

CU LIVIU NEDELCU
„ÎNĂUNTRUL MATERIEI”*

Cuvânt rostit la vernisajul expoziţiei „Gest și materie”,
12 apr. 2018.
*

256

tele grafice sau artele decorative. Și, pentru un moment,
pentru un lung moment, ni s-a părut tuturor că pictura
iese din interesul public de vizibilitate, că intră într-un
con de umbră. Și chiar așa a și fost pentru o vreme.
Pentru o vreme, pictorii s-au retras în atelierele lor,
nu au mai fost vedetele câmpului artistic cum erau înainte. Înainte pictura constituia genul major și pictorii erau
cei care dădeau reperele estetice ale lumii vizuale. Pentru 10-15 ani, dacă nu mai bine, acest lucru s-a estompat. Și ni s-a părut multora că pictura a decăzut sau că
nu mai are importanța pe care o avea înainte. Dar a fost
o iluzie optică sau o impresie trecătoare, pentru că nu
doar în România, dar și pe plan internațional s-a întâmplat același lucru. După această perioadă de 10 ani sau
mai bine de intrare în clar-obscur, pictura a revenit în
forță pe simeze, în expoziții, în muzee. S-a întâmplat un
reviriment spectaculos și mari expoziții de pictură din
Occident ne-au redat cumva încrederea în acest gen
clasic care nu are cum să moară, de altfel. Dar au existat pictori care nu au renunțat niciodată la uneltele lor,
care au rămas credincioși meseriei lor și căii lor artistice
și, retrași în ateliere sau în alte feluri, au continuat să
practice această artă a interiorității și a expresivității
care are valoare în sine.
Ni s-a părut poate tuturor că intrăm într-o eră în care
estetismul nu mai contează, că expresivitatea și finisajul
nu ar mai avea aceeași valoare pe care o aveau înainte
și că numai gesturile temporare cu o valoare sociologică, relațională, uneori chiar politică, numai acestea
contează în metabolismul cultural imediat. E adevărat
că și acestea au rolul lor și există necesitatea lor mai
ales la tânăra generație. Dar pe de altă parte, adevăratele repere de valoare se decantează mai greu și ele
sunt cele care se realizează în ateliere, printr-o muncă
tenace, discretă, de lungă durată. Eu cred că Liviu Nedelcu face parte din această categorie a artiștilor care
au rămas fideli propriei lor căi în ciuda fluctuațiilor, moPRO

Îmi face plăcere să văd aici, la acest mic-mare ritual
cultural care este un vernisaj, prezența atâtor oameni
de cultură vrânceni, a artiștilor din Uniunea Artiștilor
Plastici din Vrancea și a liceenilor, a elevilor care sunt
atrași de lumea artistică.
Mă bucur că sunteți în jurul nostru, pentru că eu cred
că asistăm la un eveniment de reală calitate culturală,
nu doar artistică. Este vorba despre această expoziție
„Gest și materie” a pictorului Liviu Nedelcu care este și
președintele filialei UAP Vrancea. Am venit cu plăcere
și dintr-o prietenie culturală sinceră să deschid această
expoziție, după ce am văzut ceea ce el a reușit să facă
acum doi ani, tot în același spațiu, în expoziția intitulată
„Interferențe” în care a expus alături de pictorul Mihai
Chiuaru și de sculptorul Gheorghe Zărnescu. Descopeream atunci pe viu, pentru că știam de el înainte, dar
doar din cărți și din reproduceri, descopeream atunci un
artist de reală calitate, care m-a convins. Și din această
cauză sunt și în această seară aici în fața dumneavoastră.
Veți fi de acord cu mine că, după Revoluția din decembrie 1989, s-a produs o mare bulversare în societatea românească, nu doar pe plan politic și social, dar
și pe plan artistic și profesional. Dintr-odată, lumea artelor vizuale românești a fost cutremurată, s-au răsturnat ierarhii de valoare, s-au deschis frontierele către
lumea artistică internațională, dar s-a și intrat într-o
nouă eră estetică, datorată influenței tehnologiei asupra
artei vizuale. Au apărut atunci noi genuri artistice, precum arta video, arta multimedială, arta pe computer, pe
lângă alte genuri mai puțin frecventate la noi înainte,
precum fotografia, filmul de artist, performanța sau
instalația. Toate aceste noi genuri artistice au bulversat
cumva câmpul artei românești care era bine instalat în
genurile clasice ale artei, precum pictura, sculptura, ar-
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delor, bulversărilor care au venit peste noi în acești
aproape treizeci de ani.
Liviu Nedelcu a debutat în siajul generației optzeciste, din care și eu fac parte, și care a izbucnit în anii
‘80 într-un mod spectaculos în arta și cultura românească a epocii, în care a propus mai multe trenduri vizuale. Dintre acestea, cred că Liviu Nedelcu s-ar situa
în linia neoexpresionismului de atunci, care a continuat
până în prezent sub forme din ce în ce mai individualizate. Dar, spre deosebire de neoexpresionismul din anii
‘80 care mergea pe un realism schematic, brutal, pe culori stridente, puternice, pe gestualități dure, agresive,
Liviu Nedelcu s-a decantat progresiv de o încărcătură
prea figurativă, prea recognoscibilă a imaginii și a avansat către o formulă din ce în ce mai purificată de rapeluri
din realitatea imediată și mai expresivă în sine și a ajuns
la formula care îl definește cel mai bine. O formulă despre care se poate spune că este un fel de action painting sau expresionism abstract sau gestualism abstract
etc. Putem să punem diferite etichete pe această pictură, dar ceea ce contează este calitatea pură a imaginii.
Și din acest punct de vedere, chiar aveți în fața dumneavoastră ce să vedeți. Dacă vă uitați la picturile lui
Liviu Nedelcu veți avea impresia – cum am avut-o și eu
– că asistați la niște explozii colorate, cromatice, suspendate în planul pânzei – la niște explozii nucleare cromatice, deși, poate, cuvântul este prea mare. Dar dacă
vă lăsați cumva fascinați, atrași de forța imaginii din
aceste pânze, veți vedea că formula aceasta poate excesivă nu este departe de adevăr. Pentru că ce se întâmplă în aceste pânze este o reală descărcare de
energie: energii gestuale, cromatice, dar în spatele lor,
de fapt, energii temperamentale și mentale, care se
desfășoară în felul acesta aparent dezordonat, aparent
haotic, dar până la urmă de o stranie armonie. Și de altfel nu întâmplător, am regăsit pe una dintre pânze o frumoasă expresie care spune: „Haosul este o ordine încă
nedeslușită”. Exact despre asta avem a face în aceste
imagini: o descărcare temperamentală, psihică, a artistului care în felul acesta se remodelează interior, se decantează, se purifică și se ordonează: își sublimează
toate forțele care îl parcurg și îl macină în forme aparent
încâlcite, dar care de fapt ascund în ele o armonie pe
care noi suntem chemați să o deslușim, să o decantăm
la rândul nostru, prin privire, din aceste dezlănțuite
gestualități colorate.
Aș mai zice că pânzele sale pot fi citite și ca un fel
de plonjări perspectivale în microcosmosul macrocosmosului, ca să mă exprim astfel. De fapt mă gândesc
la o formulare profundă, pe care a exprimat-o psihologul
elvețian Carl Gustav Jung cândva, în perioada interbelică: descoperind arta modernă, abstracționismul care
deja începuse să ia avânt, Jung a ajuns la concluzia că
arta modernă este în felul ei o explorare, o plonjare vizuală în microcosmos, care atunci devenise posibil de
cunoscut grație microscoapelor și a diferitelor altor meSAECULUM 3-4/2018
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tode tehnice și științifice. Lui i s-a părut că arta modernă, mai ales abstracția, este de fapt o expresie în
plan artistic a acestei putințe a omului de a intra în
adâncul materiei, de a ajunge până la structura aceea
infinitezimală, a nucleului cu electroni și protoni, cu
forțele și energiile care, de fapt, constituie baza invizibilă a întregii realități, deci și baza noastră.
Și, într-un fel, dacă vă uitați la aceste imagini și vă
lăsați puțin liberă fantezia, veți ajunge la aceeași concluzie: parcă intrați cumva înăuntrul materiei, care e în
formare, e în gestație, e magmatică și aluvionară. Lăsându-vă prinși în acest fel de trăirea imaginii, veți
ajunge la un fel de eliberare, veți constata că aceasta
vă dă un fel de descătușare, un fel de bucurie, pentru
că trăiți aceeași descărcare energetică pe care a trăit-o
și artistul.
Sperând că am spus în puține cuvinte ceea ce ar fi
esențial după mine în creația lui Liviu Nedelcu, repet la
final că eu îl consider unul dintre reprezentanții de frunte
ai acestei direcții din pictura contemporană românească, această direcție a gestualismului abstract, alături de alte nume importante ale scenei artistice
românești și mă bucur că pot să-i fiu alături în evoluția
sa care a ajuns, cred, la un adevărat punct de vârf.

Ilie Boca - Căluţ
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ORAȘUL DE VIS
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Omul este speriat de necunoaștere. Locuitorul Erzingean-ului, tot supraviețuind cutremurelor, a înțeles
că nu trebuie să fie speriat de eventualitatea niciunui
cutremur. Printre locuitori circulă o sintagmă: „cutremurul nu omoară, ci doar clădirile nefinalizate omoară”.
În anul 1939, în noaptea de 27-28 decembrie a avut
loc un cutremur care a pricinuit moartea a aproximativ
40.000 de oameni, cutremurul fiind catalogat ca unul
dintre cele mai puternice ale secolului al XX-lea. Epicentrul a fost la Erzingean, apoi s-a întins spre vest
până la distanța de 400 de kilometri. În acest spațiu
mulți oameni și-au pierdut viața în miez de iarnă, alții,
la fel de mulți, au rămas fără locuință. Atunci s-a văzut
efectul iubirii omului pentru om. Au venit invitații din
aproape toate orașele Anatoliei pentru adăpostirea
sinistraților în calitate de musafiri. Fiecare reședință de
județ sau de comună a însoțit aceste invitații cu repararea drumurilor de fier din interiorul Anatoliei, abia la

Anatolia
PRO

Descrierea Erzingean-ului de către cunoscători se
poate reda prin următoarea prezentare poetică: orașul
este o localitate având „centrul cultivat cu viță-de-vie și
împrejurimile întinzându-se în ordine crescândă cu valuri de munți”. Din vremuri imemoriale aici au existat falii
vulcanice, blocurile de pământ aflându-se sub apăsare
continentală; și această stare a susținut de-a lungul vremurilor creșteri de teren ce au înconjurat orașul până
au atins înălțimea care azi se situează la trei mii de
metri deasupra mării. Apele ce curg de pe înălțimi muntoase spre văi fertile oferă pământului terenuri roditoare
și locuitorilor din zonă belșugul, ei primind aceste ape
învolburate sub ploi binefăcătoare. Pământul construit
astfel este un teren agricol roditor și darnic față de
necesitățile locuitorilor binecuvântați de natura însăși.
Dealurile care au primit aluviunile au devenit cele mai
rodnice terenuri. Din aceste considerente, aici cresc și
rodesc fructe de toate felurile, grădinile, livezile, viile,
devenind adevărate surse de bogății pentru om. Secole
s-au scurs peste ținutul care și-a înmulțit cifra locuitorilor, ținutul devenind un loc de trecere din vechime și
până astăzi, Erzingean-ul dezvoltându-se într-o
civilizație îmbogățită cu trăsăturile definitorii ale negustorilor ce au străbătut Drumurile Mătăsii. A fost calea
aleasă de cel ce venea fie de la Răsărıt, fie de la Apus.
Din aceste considerente putem azi să definim civilizația
din Erzingean ca o împletire originală a civilizațiilor
orientale și occidentale.
Amintim doar ideatic câte povestiri de dragoste, câte
drame, câte năvăliri și ocupații dușmane, câte cutremure au trăit locuitorii acestui ținut! Cutremurele de pământ se repetau la 50 de ani dărâmând câte un oraș
întreg. Din această cauză, orașul s-a înnoit, găsindu-și
resursele de fiecare dată. Moartea, pribegiile, iubirea
pentru om, dragostea – sentiment etern uman, au dăinuit aici spre veșnicie. Orașul a devenit un simbol al
umanismului.
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mele pașilor unui trecut de neuitat pentru omenire, iar
urmele acestea duc invariabil către Erzingean.

Traducere din limba turcă de Güner Akmolla, membră a
Uniunii Scriitorilor Tătari din Crimeea și a USR

PRO

final lucrătorii retrăgându-se la locurile lor de muncă.
Populația centrului de reședință este azi de 136.000
de locuitori, ținutul întreg are aproape un milion de suflete dacă socotim și concetățenii care n-au mai plecat
de aici. Credeți că numai Anatolia s-a aflat în perimetrul
de ajutorare? Nu. Aproape din lumea întreagă am primit
ajutoare care au contribuit la ridicarea orașului nou. Din
România am primit case deja cu primul etaj prefabricat,
ele sunt și azi vizibile în cartierele orașului Erzingean.
Căile ferate au cărat aceste prefabricate care au dat locurilor un aspect de o noutate deosebită. Urmașii arakanilor surghiuniți în Bangladesh de către strămoșii
budiștilor din Myanmar, musulmanii Indiei, au strâns
bani pentru a veni în ajutorul sinistraților din Erzingean.
Poate că din aceste considerente, statul turc azi a acordat o mână de ajutor oamenilor aflați în nevoie la Arakan. Noi cunoaștem ajutoarele primite din partea
guvernelor, dar și din partea oamenilor simpli. Fiecare
ajutor a vindecat o rană. Ajutoarele, materialele venite
din partea lui Mustegep Ulkusal din România au avut
un rol deosebit de important în renașterea noastră. Ele
erau formate din materiale de construcție, precum cheresteau, ciment ș.a.
Astfel se explică aspectul de „oraș de vis ” al Erzingean-ului, aspectul venind către noi din trecutul de neuitat. În partea de răsărit există civilizația veche nomadă
de la Tergean și Erzurum, la vest se află moștenirea culturală recunoscută de UNESCO – localități precum Divrigi, locul unde se înalță Marea Moschee restaurată,
Șifahane-ul... Între Orient și Occident se află, ca un simbol al vechiului și al noului renăscut într-o fericită întâlnire, însuși orașul Erzingean... În verile călduroase
locuitorii se răcoresc la Cascada Ghirlevik sau merg la
Altântepe (Vârful de aur) ca să-și întipărească istoria ei
de o mie cinci sute de ani sau să respire aerul antic de
la monumentul Doamnei Mame din Tergean, loc vestit
în caravan-seraiul altor vremuri, sau să admire încă o
dată frumusețile de mii de ani și fără de pereche din
preajma localității Kemaliye (orașul pitoresc poartă numele lui Mustafa Kemal Ataturc), localitate aflată la
intersecția „Drumurilor de mătase” care mai poartă urSAECULUM 3-4/2018

Notă
În numărul său din 27 nisan (aprilie) 2018, cotidianul turc Doğu
care apare la Erzincean, în Anatolia, a relatat faptul că în România
a văzut lumina tiparului o interesantă carte de călătorie, Erzingean
– inima Anatoliei / Prin Anatolia, din Erzingean (Ed. StudIS, 2016),
bilingvă (română/turcă), scrisă de Güner Akmolla și Marius Chelaru,
cronica acestui volum, realizată de colaboratoarea noastră Diana Dobriţa Bîlea, fiind publicată în revista Pro Saeculum (nr. 5-6/2016).
Ştirea a fost însoţită de o imagine de la lansarea cărţii şi de coperta
revistei noastre. Am profitat de amabilitatea doamnei Akmolla şi
l-am rugat pe dl Halil Ibrahim Özdemir, poet, prozator, eseist, ziarist,
fondator de asociații de binefacere, proprietar-fondator al ziarului
Doğu (Răsăritul), să ne prezinte oraşul Erzingean, sperând totodată
într-o viitoare colaborare.

Ilie Boca – Sătence (detaliu)
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ILIE BOCA – PICTORUL VĂZUTELOR
ȘI NEVĂZUTELOR

„Mă atrag artele populare, obiectele artizanale, vechile meşteşuguri. Artele populare disting un popor de
altul, îi dau o autenticitate anume. Aici se găsesc proviziile de vitalitate ale unui neam. Caut o expresivitate
anume a acestora, caut «nedescoperitul»… Dar totul
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este o rememorare, o sinteză inefabilă. Există o zonă a
raţionalului în care îţi propui nişte obiective, urmăreşti
un gând, nişte teme, îţi conturezi un program. Dar peste
toate astea vin o mulţime de aluviuni din straturi foarte
adânci. Şi drumul se face mergând.”
(Ilie Boca)
„E un bucovinean hâtru, care gustă vorbele de duh,
le savurează miezul, carnea şi mustul… Ochiul său
simte, mâna sa vede. Ilie Boca este el însuşi un poet,
nu al cuvintelor, ci al formelor, culorilor, al spaţiului. E
un mare regizor al unui extraordinar, mirific spectacol
plastic. Un «magister ludi», mereu tânăr în spirit, ghiduş
şi grav totodată, care ştie să se joace frumos şi cu rost,
împărtăşind şi altora din curata, nestăvilita sa bucurie
de a face artă.”
(Carmen Mihalache)
„Sistemul imagistic al lui Ilie Boca se leagă, în ceea
ce are definitoriu, de universul popular, care îi asigură,
împreună cu senzoriumul lui special, originalitatea demersului artistic.
Dincolo de substanţa ideatică a tablourilor sale, mi
se pare potrivit să spunem câteva cuvinte despre calitatea picturală, despre purul discurs cromatic, care îi individualizează creaţia, în arta răsăritului european din
ultimele decenii. Pictorul, urmaş al pictorilor medievali
(s-a născut în nordul Moldovei), al maeştrilor populari
şi beneficiar al sintezelor din perioada modernă, între
care trebuie să aşezăm tensiunea cromatică din pânzele lui Alexandru Ciucurencu, profesorul său din academia de artă bucureşteană, apelează la o paletă
bogată, surprinzătoare de fiecare dată, cu culori saturate de lumină, devenind prezențe intens materiale, de
la care se poate construi un destin.”
(Constantin Prut)
PRO

Născut la 21
februarie 1937,
în comuna Botoşana, judeţul Suceava.
Absolvent al
Institutului
de
Arte Plastice şi
Decorative „Nicolae Grigorescu”,
1967, clasa prof.
Alexandru Ciucurencu.
Expoziţii personale în ţară şi
străinătate:
Bacău, Botoşani,
Bucureşti, ClujNapoca, Roma,
Oberhausen, Kiel, Bendorf, Essen şi Düsseldorf (Germania), Târgu-Mureş, Galaţi, Suceava, Bistriţa, Arad,
Timişoara, Zalău, Sibiu, Gura Humorului, Iaşi, Fălticeni,
Corint (Grecia), Chişinau, Lugoj, Basel (Elveţia), Piatra
Neamţ, Geldrop (Olanda), Cairo, Oradea, New York,
Dej, Tecuci, Cagliari (Italia), Timişoara, Budapesta etc.
Ilie Boca este câştigător a numeroase premii naţionale şi internaţionale, oferite de prestigioase saloane
şi instituţii de artă.
A primit „Steaua României în Grad de Ofiţer” (2000),
este Cetăţean de Onoare al municipiului şi judeţului
Bacău, Cetăţean de Onoare al localităţii Botoşana, judeţul Suceava.
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Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL

O RADIOGRAFIE SUI-GENERIS A CAPODOPERELOR
REBRENIENE

PRO

Istoricul literar Săluc Horvat, care s-a aplecat cu precădere asupra vieţii şi operei lui Mihai Eminescu (Mihai
Eminescu. Dicţionar cronologic – 1994; Însemnări despre Mihai Eminescu. Studii şi articole – 2000; Eminescu
şi comentatorii săi – 2009; Mihai Eminescu. Repere biobibliografice – 2013; Mihai Eminescu în critica literară
actuală – 2014), revine la universul rebrenian cu volumul De la Ion al Glanetaşului la Apostol Bologa (Ed.
Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017), după ce, în anul
2002, a publicat lucrarea Liviu Rebreanu. Ion – universul uman.
Cartea la care facem referire este o radiografie suigeneris a celor două capodopere rebreniene, Ion (apărută în 1920) şi Pădurea spânzuraţilor (1922), pusă în
valoare de un lexic accesibil tuturor categoriilor de cititori. Prezentarea cu toate detaliile semnificative, caracterizarea fizică şi morală a personajelor celor două cărţi,
chiar şi a celor episodice, au rolul de a-i iniţia în tainele/profunzimile rebreniene pe cei ce n-au citit romanele sau pe cei care le-au citit şi nu le-au receptat cum
trebuie. Argumentaţia şi demonstraţia sunt susţinute (şi)
de o serie de selecţii critice ale unor exegeţi foarte cunoscuţi, printre care: George Călinescu, Pompiliu Constantinescu, Mihail Dragomirescu, Eugen Lovinescu,
Tudor Vianu, Niculae Gheran, Nicolae Manolescu, Ion
Simuţ ş.a. Lucrarea este structurată pe trei capitole:
„Liviu Rebreanu – creatorul romanului românesc modern”, „Romanul Ion. Un proiect epic amplu” şi „Liviu
Rebreanu. Pădurea spânzuraţilor”. Acestora li se subsumează ample secvenţe privind viaţa şi opera lui Liviu
Rebreanu, tema, problematica, personajele şi modul
cum au fost receptate cele două romane la momentul
publicării lor şi mai târziu, până în ziua de astăzi.
Explicit, obiectiv, hermeneutic, dar nu lipsit de un evident sentiment de apartenenţă la marea literatură română modernizată şi europenizată (şi) de înaintaşul său
Liviu Rebreanu, Săluc Horvat consideră că „între scriiSAECULUM 3-4/2018

torii care s-au detaşat vădit şi care au contribuit la crearea unui nou model de roman, Liviu Rebreanu – prin romanele Ion şi Pădurea spânzuraţilor – se înscrie pe un
prim plan, ridicând romanul românesc la nivelul romanului european” (p. 13). Aprecierile elogioase ale autorului la adresa romancierului contestat cu vehemenţă
de unii (printre care se află şi Tudor Arghezi: „un artist
se spânzură şi nu dă la tipar asemenea rezultate”) şi
lăudat de cei mai mulţi critici, irump ca nişte gheizere
pe întinderea considerabilă a textului. Iată o consideraţie de acest gen: „Ion nu constituie decât o parte a geniului lui Liviu Rebreanu. La doi ani de la apariţia
romanului, scriitorul publică Pădurea spânzuraţilor, unul
dintre primele romane de analiză psihologică din literatura română” (p. 15). Evaluând modul în care a fost tratat Rebreanu pe timpul vieţii mai ales de către colegii
de breaslă, Săluc Horvat relevă şi faţeta urâtă a notorietăţii romancierului, ce a constat în luptele pe care a
fost nevoit să le dea cu denigratorii săi: „Pe lângă înalta
preţuire de care s-a bucurat, Liviu Rebreanu a avut
parte şi de invidii şi de detestări din partea unora, neplăceri care l-au urmat pe tot parcursul vieţii, uneori sub
forma unor atacuri la persoană, alteori asupra operei
sale. De multe ori s-a ajuns la acuze dintre cele mai
grave: de lipsa de loialitate, de colaboraţionist, de dezertor. A fost acuzat şi condamnat în timpul războiului
şi după aceea pentru fapte mai mult sau mai puţin reale”
(p. 22).
Rigurozitatea modului de cercetare exegetică duce
la concluzii interesante şi pertinente: „În niciunul dintre
romanele lui Liviu Rebreanu nu întâlnim cazuri în care
iubirea să îşi împlinească aspiraţiile şi nici măcar nu se
întrezăreşte posibilitatea armonizării dintre două fiinţe
(p. 65); „Liviu Rebreanu a făcut dovada capacităţii de a
construi planuri epice de proporţii epopeice, cu profunde implicaţii sociale” (p. 65) etc. De asemenea, face
o paralelă între Ion, personajul eponim, şi Ion al Glanetaşului, „un flăcău din vecini, harnic, muncitor şi foarte
sărac [...] care se plângea că toate necazurile i se trag
de la lipsa de pământ” (p. 37). Pentru a evidenţia ase261

mănările, dar şi deosebirile dintre cei doi, autorul apelează la declaraţiile lui Rebreanu, aşa cum o demonstrează şi această precizare: „Realitatea pentru mine a
fost numai un pretext pentru a-mi putea crea o altă
lume, nouă, cu legile ei, cu întâmplările ei (...) Un personaj al meu, chiar cel mai neînsemnat, are trăsături
din cine ştie câte personaje văzute sau observate de
mine” (p. 37). În ceea ce priveşte compararea lui Emil
Rebreanu cu personajul Apostol Bologa din Pădurea
spânzuraţilor, autorul scoate în relief punctul de plecare
al romanului – moartea prin spânzurare a fratelui scriitorului, condamnat de curtea marţială austro-ungară
pentru trădare –, optica diferită a celor doi privind războiul, ca şi deosebirile din planul evoluţiei psihologice.
Domnia sa arată că Emil Rebreanu detesta războiul şi
era nerăbdător să se întoarcă acasă, în timp ce pentru
Apostol Bologa războiul era singura cale de susţinere
a unor aspiraţii generatoare de energii înălţătoare; ambii
se tem însă în final ca nu cumva să fie nevoiţi să ucidă,
în confruntarea armată, fratele de sânge, teamă care îi
determină să dezerteze şi să suporte consecinţele.
Pentru a pecetlui legătura dintre subisantul Emil şi personajul fictiv Apostol, este chemat la rampă însuşi Liviu
Rebreanu, care să instituie algoritmul de înţelegere a
demersului său romanesc: „Fără tragedia fratelui meu,
Pădurea spânzuraţilor n-ar fi ieşit deloc sau ar fi avut o
înfăţişare anemică, livrescă, precum au toate creaţiile
ticluite din cap, la birou, lipsite de seva vie şi inovatoare
precum numai experienţa vieţii o zămisleşte în sufletul
eroului” (p. 147).
Este lăudabilă iniţiativa autorului, cu atât mai mult cu
cât şi astăzi, după mai mult de şapte decenii de la moartea lui Liviu Rebreanu, cele două capodopere suscită
interes şi întreţin polemicile asupra lor, făcându-le vii şi
asigurându-le continuitatea.

O CĂLĂTOARE ALTRUISTĂ

Ana Ruse este un spirit nomad, cu un evident apetit
pentru aventură, pentru nou, dar şi o mare altruistă pentru că nu se bucură niciodată de ceea ce vede prin lume
fără să se gândească şi acasă, la românii săi. Aşa au
apărut cele 22 de cărţi de călătorie ale sale. Cea mai
recentă, Călători prin 9 ţări (Ed. StudIS, Iaşi, 2017),
cuprinde informaţii, impresii calde, simţăminte, uimiri,
reflecţii.
Pentru înlesnirea lecturii şi pentru a o face mai atractivă, autoarea alege o structură dialogică, întreţesută cu
descrierea şi naraţiunea. Observaţiile aduc foarte multe
detalii cu trimitere directă la realitatea imediată sau,
adesea, la legendele ţinuturilor sau obiectivelor vizitate.
Nici exerciţiile de admiraţie nu sunt seci, întrucât gândul
se întoarce mereu acasă pentru comparaţii, de unde şi
accesele de „mândrie naţională” sau de regret că românii nu ştiu să profite, mai cu seamă financiar, de pe urma
frumuseţilor patriei.
Cartea este un melanj de cultură, în care se întâlnesc în mod fericit geografia, istoria, religia, arhitectura,
literatura şi chiar politicul. Descriind frumuseţile Turciei,
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autoarea nu uită să amintească despre faptul că Mircea
cel Bătrân l-a învins în luptă pe Baiazid, subliniază că
„istoria românilor a fost mereu legată de turci”, dar că
nu ne-am lăsat islamizaţi; despre cum a fost descoperit
„efectul boabelor de cafea” în Etiopia şi cum, de la turci,
cafeaua a ajuns în Europa; despre bătăliile lui Alexandru Macedon în Podişul Anatoliei; despre contribuţia lui
Atatürk la modernizarea statului, despre urmele lăsate
de împăratul Constantin, ca şi despre „nostalgiile preşedintelui Erdogan” referitoare la „marea putere otomană”. Ajungând la Mănăstirea Sumela, povesteşte că
aceasta a găzduit „o icoană a Maicii Domnului pictată
de evanghelistul Luca, primul pictor care ne-a arătat chipul ei”. În vederea vizitării Georgiei, s-a pregătit de
acasă recitind legenda argonauţilor care au pornit în
căutarea lânii de aur. Admiră, aşadar, cu ochii cunoscătorului, statuia Medeei celei îndrăgostite de Iason.
Legat de oraşul Gori, rememorează succint venirea pe
lume a lui Stalin în familia unui cizmar evreu şi parcursul
acestuia până la moarte. N-o ocoleşte nici pe Djuna Davitaşvili, „o femeie fenomen cu multiple capacităţi extrasenzoriale”. Muzeele şi bisericile sunt principalele
obiective turistice oriunde ajunge, pe care le descrie cu
măiestrie. Prezentând Catedrala Svetitskhoveli, spune
şi legenda acesteia, conform căreia ar adăposti tunica
lui Iisus. Aceasta aparţinuse unui negustor georgian
bogat care fusese martor la răstignirea Mântuitorului.
Sora lui murise cu mâinile încleştate pe tunică şi a fost
îngropată astfel pe locul unde s-a construit catedrala.
Azerbaidjanul este o „insulă islamică între ţări creştine”,
cu oraşe foarte vechi, precum Baku, unde s-au descoperit „urme de locuire” de acum 12 milenii, ori cu zone
ce atestă „viaţa triburilor de acum 15-20.000 de ani, din
Epoca Bronzului”, precum Gobustan. Auzindu-l pe ghid
vorbind despre vulcanii lor noroioşi ca fenomen unic în
lume, autoarea îi atrage atenţia că şi în România există
aşa ceva, în judeţul Buzău. Cele văzute o îndeamnă să
scrie şi despre zoroastrism, despre teleportarea budiştilor sau a lui Arsenie Boca la înmormântarea mamei
sale, pe când era întemniţat, despre capacitatea Stelei
Polare care poate „crea noi programe genetice benefice” prin ultravioletele pe care le emite, să facă o adevărată dizertaţie pe tema fericirii.
Vorbind despre mica Armenie – „o pasăre Phoenix
mereu rănită” –, aminteşte despre faptul că e prima ţară
creştină din lume, despre genocidul nici astăzi recunoscut de turci asupra armenilor, despre faptele apostolilor
Bartolomeu şi Filip, care au fost omorâţi pentru că „mulţi
se creştinau pe loc” ascultându-i, despre cele 3 milioane
de armeni rămaşi în ţară şi despre alte 10 milioane răspândite peste tot în lume, despre Noe şi Muntele Ararat,
despre viaţa Sfântului Grigore, singurul care a putut să-l
vindece pe rege, despre Erevan şi bancurile seci care
circulau în România comunistă.
Costa Rica, Panama sunt, aflăm, locuri ideale pentru
vacanţă, ca şi Columbia, care oferă turiştilor vizitarea
Muzeului Fernando Botero (ce poartă numele pictorului
care a pictat oameni supraponderali pentru a le arăta
frumuseţea), a casei patriotului Simon Bolivar, a MuzeuPRO
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lui de Aur, a celui de Smarald şi a Muzeului Naţional.
În Aruba, „un domn de culoare” le vorbeşte vizitatorilor români despre România, despe Hagi, Nadia şi
Brâncuşi, în Republica Dominicană descoperă o capitală modernă – Santo Domingo – şi, printre altele, un
Muzeu de Chihlimbar, ceea ce îi permite să amintească
despre muzeul nostru asemănător de la Colţi (în judeţul
Buzău) şi să descrie formarea chihlimbarului dintr-o răşină fosilă. În Cuba ajunge imediat după moartea lui
Fidel Castro. În Piaţa Revoluţiei, cubanezii stăteau la
cozi imense în faţa unui portret pentru a aduce un ultim
omagiu lui El Comandante. Erau prezenţi şi mici pionieri
cu cravată roşie. Ni se vorbeşte despre băutura naţională, romul, şi despre procesul de fabricare a scumpelor ţigări cubaneze, aşa cum este demonstrat la Museo
del Tabaco. Prezentând Muzeul Revoluţiei unde ghidul
vorbeşte despre Che Guevara, autoarea îşi aminteşte
de fostul primar Radu Mazăre care purta, asemenea lui,
bereta roşie de revoluţionar.
Ana Ruse îşi încheie cartea justificându-şi demersul
literar: „... ca să împart şi altora tezaurul de frumuseţe
adunat în amfora sufletului meu. Sunt destui cititori nerăbdători să colinde împreună cu mine...”

CONTRIBUŢIE ROMÂNEASCĂ DE SECOLE LA MUNTELE ATHOS

PRO

A rămas fără prea mult ecou faptul că, la finele anului 2017, a apărut, la Editura Sfinţii Martiri Brâncoveni
din Constanţa, o lucrare deosebit de importantă pentru
românii ortodocşi, scrisă de distinsul prof. comandor dr.
Ioan Damaschin, istoric de marină literară, autorul a
peste 20 de lucrări: Domnitorii români ctitori la
Sf. Munte Athos. Editată cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, şi a ieromonahului Ştefan Nuţescu de la Sfântul Munte, această
lucrare relevă contribuţia românească, pe parcursul a
cinci secole, la ctitoriile athonite. Este vorba despre generosul aport al celor aproape o sută de domnitori din
Ţara Românească şi din Moldova, începând cu Basarab I, în anul 1350, şi până în 1863, odată cu promulgarea Legii Secularizării averilor mănăstireşti de către
Alexandru Ioan Cuza, când aproximativ o treime din suprafaţa celor două Principate era arondată mănăstirilor
de la Muntele Athos. Discursul cu un pronunţat caracter
restitutiv arată că aceste contribuţii seculare către cele
20 de mănăstiri athonite au constat în construirea ori
refacerea de biserici, trapeze, arsanale (porturi), turnuri
de apărare, apeducte etc., generoase danii în bani şi
odoare de mare preţ, precum: relicvarii pentru sfintele
moaşte, icoane, odăjdii, epitrahile, potire, cruci, cărţi,
manuscrise. Acestora li s-a adăugat constant uzufructul
metocurilor, adică al grupurilor mănăstireşti şi bisericeşti
de pe teritoriul celor două ţări române care erau închinate mănăstirilor athonite şi care deţineau moşii, livezi,
vii, case, oi, vite etc. Strădaniile româneşti au contribuit
la menţinerea „în viaţă a credinţei ortodoxe la Sfântul
Munte”, în ciuda multelor vicisitudini ale vremii, afirmă
autorul. Primii Basarabi, urmaţi de Mircea cel Bătrân,
SAECULUM 3-4/2018
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Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab,
Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu şi Doamna Ruxandra, Vasile Lupu, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu sunt doar câţiva dintre marii domnitori care s-au
îngrijit ca mănăstirile athonite să dureze. Dovada acestor contribuţii o constituie cele 25.000 de documente şi
înscrisuri păstrate la Muntele Athos. Distinsul cărturar
citează, în acest sens, o serie de concluzii ale cercetătorilor cu lucrări referenţiale. Spicuim: „Nici un alt popor
pravoslavnic nu a făcut atâta bine cât au făcut românii
pentru Athos” (Profirie Uspenski, cercetător rus); „Sunt
cele mai substanţiale dintre toate daniile acordate de
vreo ţară ortodoxă Muntelui Athos. [...] Acest fenomen,
fără egal în istoria lumii creştine, exprimă dărnicia, bunăstarea, filantropia şi marea evlavie a poporului român
într-o lungă şi grea perioadă din trecutul neamului” (arhimandritul Ioanichie Bălan).
În „Binecuvântarea” lucrării, Înalt Preasfinţia Sa Teodosie remarcă, nu fără un strop de amărăciune: „Cu siguranţă că s-ar fi cuvenit, după atâtea danii şi jertfe ale
înaintaşilor noştri, să aibă şi românii o mănăstire a lor
în Sfântul Munte, dar, până la urmă, este mult mai importantă prezenţa monahală românească neîntreruptă
în Athos şi contribuţia ei decât asocierea pe criterii filetiste a Părinţilor noştri cu o mănăstire sau alta”.
Cercetarea ştiinţifică a profesorului Ioan Damaschin,
construită şi argumentată riguros pe baza documentelor
aferente, dar şi ca rezultat al propriei investigaţii realizate cu acribie în urma unor pelerinaje la Muntele
Athos, susţinută de numeroase ilustraţii reprezentând
icoane, mănăstiri, biserici, portrete de domnitori, hrisoave, înscrisuri etc., oferă poporului român date preţioase privind o parte semnificativă din istoria şi din
spiritualitatea sa. Salutăm munca şi generozitatea autorului, care merită recunoştinţa şi mulţumirile fraţilor săi
întru ortodoxie.

UN MESAj PREŢIOS

Nicoleta-Maria Lupaşcu, o fetiţă de numai 10 ani,
elevă la Liceul Teoretic „Ion Cotovu” din Hârşova, a debutat la sfârşitul anului 2016 cu volumul Magdalena şi
Bătrânul Copac (Editura Total Publishing). Putem
aprecia această apariţie editorială drept un basm modern, scris după toate rigorile speciei, ca şi o proză fantastică. Nu m-ar mira, având în vedere talentul evident,
imaginaţia debordantă şi predilecţia pentru realismul
magic, s-o văd peste câţiva ani călcând pe urmele unor
scriitori ca Mircea Eliade, Vasile Voiculescu, Ovidiu Dunăreanu ş.a.
Magdalena şi Copa sunt personajele principale ale
cărţii, animate şi conduse până la final de iubire. Pentru
Magdalena, o micuţă care ar fi trebuit să fie în clasa a
III-a, dar care nu frecventa şcoala pentru că aşa-zişii
părinţi o foloseau pe post de servitoare, viaţa ar fi continuat să fie nedreaptă dacă matusalemicul Copa în vârstă de 989 de ani nu i-ar fi prilejuit o călătorie iniţiatică
prin diverse tărâmuri fantastice, inclusiv prin lumi paralele. Reuşita iniţierii depinde continuu de sentimentul de
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iubire, pe măsură ce lumea/lumile îşi dezleagă misterele. Conectarea fetiţei la Iubirea Universului este strâns
legată de bunătate, fără de care sensul călătoriei ar fi
nul. Copa, care îi mărturiseşte că rădăcinile lui au „pus
stăpânire pe glob”, este simbolul înţelepciunii, un fel de
zeu cu misiunea de a repune lucrurile în ordine în viaţa
eroilor care au demonstrat necesarele calităţi umane.
Nicoleta-Maria Lupaşcu este un portretist atent. Caracterizările directe conţin atât elemente de portret fizic,
cât şi moral: „Doamna Morgan era o femeie rea, puturoasă, vicleană şi nepricepută. Ea se farda toată ziua,
pentru a-şi ascunde urâţenia [...]. Avea părul blond, spălăcit ca al manechinelor din vitrine, şi atât de rar şi
aproape lipsit de culoare, încât părea de paie. Ochii ei
răi păreau două pietre maro, prăfuite şi mici. Avea buze
subţiri, amorţie în poziţia de supărare [...]. Domnul Morgan era un bărbat delăsător, leneş, mincinos şi intrigant
şi rău la inimă. Duşmănia îl urâţise ca şi pe soţia sa. În
ochii săi verzi clocotea veninul. I se ascuţise şi barba”.
Dacă astfel arătau părinţii cei vitregi, despre care fata
credea că sunt cei naturali, ea, aidoma micuţei Cosette
din „Mizerabilii” lui Victor Hugo sau asemenea fiicei moşului din basmul „Fata babei şi fata moşneagului” de Ion
Creangă, „era o fetiţă de zece ani, cu părul negru ca
smoala, ochii albaştri şi cu zâmbetul mereu pe buze.
De obicei, purta o rochie decolorată [...]. Pe vreme rece,
biata Magdalena purta în plus doar o căciulă şi o haină
din aba, pe care singură şi le făcuse”.
Este interesant faptul că mica autoare dă nume româneşti personajelor pozitive (Magdalena, Mia, Copa –
de la substantivul comun copac) şi străine sau ciudate
personajelor negative (soţii Morgan, Harpela), demonstrându-şi, în acest fel, afecţiunea pentru unii şi deza264

probarea pentru alţii. Surprinzător este şi faptul că, în
timpul călătoriei sale iniţiatice – la sfârşitul căreia este
recompensată cu întâlnirea mamei biologice şi cu descoperirea adevăratei naturi a fiinţei şi a lumii sale –
Magda are bucuria de a întâlni personaje celebre de
basm (Alba ca Zăpada, Scufiţa Roşie şi lupul, Motanul
Încălţat, Alice) şi chiar pe Domnu’ Trandafir, care o întreabă, printre altele, dacă merge la şcoală. La fel de
surprinzător este şi felul în care Nicoleta-Maria ştie să
îmbine elementele reale cu cele magice: copacul vorbitor o trimite acasă pentru a-şi schimba hainele şi pentru a se spăla pe dinţi, rădăcinile acestui arbore
multisecular sunt totodată şi nişte tuneluri care duc spre
celelalte lumi, seva acestuia este ţinută de Harpela cea
rea într-un borcan, Magda locuieşte într-o „vilă” cu mai
multe etaje, „luna număra oile”. Apare chiar şi elementul
religios, semn al educaţiei primite de autoare: „îngeraşi
care cântau la harpă”. Poate că tocmai această educaţie din care n-au lipsit învăţăturile creştine au determinat-o pe Nicoleta-Maria să scrie o astfel de carte,
încheiată cu un text intitulat „Iubirea învinge”. Mesajul
este cu atât mai preţios, cu cât vine de la un copil, care
a înţeles că doar iubirea poate menţine echilibrul lumii
şi al componentelor acesteia. Poate fi – această povestire-basm-proză fantastică, şi un semnal de alarmă, nu
doar pentru copiii de vârsta autoarei, ci şi pentru adulţi?
Cu siguranţă, da. Poate fi o lecţie atât pentru sufletul şi
pentru intelectul copiilor aflaţi în formare, cât şi pentru
adulţii care, prinşi în vertijul vieţii cu vicisitudinile ei de
tot felul, uită cel mai important îndemn creştin – „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi” – preluat cu atâta
siguranţă de mica autoare.
O felicit pe Nicoleta-Maria Lupaşcu şi îi urez drum
frumos şi înalt pe calea aleasă. Cu un start bun ca
acesta, sunt convinsă că va avea un parcurs literar
demn de toată lauda.
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LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI

IN MEMORIAM AL. SĂNDULESCU

13 iunie 1929-17 mai 2018

Iordan Datcu

ERA MÂNDRU CĂ-L ANGAJASE
LA INSTITUT ÎNSUȘI G. CĂLINESCU

PRO

Nu l-am mai văzut după ce s-a pensionat, în 1997,
de la institut şi n-am mai vorbit la telefon. De aceea,
foarte plăcută mi-a fost surpriza auzindu-l sunându-mă,
în primele zile ale lunii mai ca să-i recomand un culegător pe calculator, căruia să-i încredinţeze o carte de
proză în vederea pregătirii ei pentru tipar. Discuţia noastră a alunecat uşor asupra a ceea ce a mai lucrat în ultimii ani. Conta pe convingerea că exerciţiul cititului şi
scrisului îi prelungeşte viaţa. Conta cu prudenţă pe
acest principiu pentru că nu uita o clipă că, în urmă cu
câteva decenii, i se făcuse, la Paris, o operaţie pe cord
deschis, despre care a publicat, în 2002, o carte intitulată chiar aşa: Operaţie pe cord deschis. Totuşi, în ultimii ani a publicat, cu tiraj confidenţial, câteva cărţi de
amintiri, chiar şi versuri – pe care i le-a strâns într-un
volum, Anotimpuri. Poeme mai vechi şi mai noi, Carmen
Brăgaru – şi o ediţie, George Topîrceanu, Opere (I-II,
2014), cuprinzând poezia, proza literară, jurnale, articole, corespondenţă.
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Ne-am amintit de colaborarea noastră în cadrul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, la
elaborarea „Dicţionarului general al literaturii române”,
pentru care el a scris articole despre G. Călinescu, Paul
Zarifopol, Mihai Gafiţa ş.a. Şi-a amintit, şi cu prilejul convorbirii noastre, cu imensă gratitudine şi era mândru că-l
angajase la institut însuşi G. Călinescu, fapt cu atât mai
de apreciat cu cât directorul institutului n-a ţinut seama
că tatăl lui Al. Săndulescu era întemniţat, ca deţinut politic.
Cel care aştepta, cum am văzut, să-i apară o nouă
carte, avea să se stingă din viaţă la puţine zile după
convorbirea noastră, la 17 mai 2018, la Buşteni. La
13 iunie ar fi împlinit 89 de ani.
Să sperăm că se va învrednici cineva să strângă
într-o ediţie critică bogata sa operă de critică, istorie literară şi memorialistică.
Dumnezeu să-l aibă în pază!

20 mai 2018
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FESTIVALUL NAŢIONAL
DE LITERATURĂ „MARIN PREDA”
- ediţia a XVI-a, 11-12 octombrie 2018 -
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Consiliul Judeţean Teleorman şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, în parteneriat cu revistele: „Luceafărul de dimineaţă”, „Proza 21”, „Neuma”, „Argeş”, „Bucureştiul literar
şi artistic”, „Litere”, „Pro Saeculum” şi „Caligraf”, organizează Festivalul Naţional de Literatură „Marin Preda”,
ediţia a XVI-a, ale cărui manifestări finale se vor desfăşura în zilele de 11 şi 12 octombrie 2018, la Alexandria şi la
Siliştea-Gumeşti.
Festivalul îşi propune să promoveze prozatori de talent, care nu au debutat în volum. Vor fi acordate următoarele premii:
- Premiul „Marin Preda” şi Premiul Revistei „Luceafărul de dimineaţă” (în valoare de 900 lei);
- Premiul I şi Premiul Revistei „Proza 21” (în valoare de 700 lei);
- Premiul I şi Premiul Revistei „Neuma” (în valoare de 700 lei);
- Premiul I şi Premiul Revistei „Argeş” (în valoare de 700 lei);
- Premiul al II-lea şi Premiul Revistei „Bucureştiul literar şi artistic” (în valoare de 600 lei);
- Premiul al II-lea şi Premiul Revistei „Litere” (în valoare de 600 lei);
- Premiul al III-lea şi Premiul Revistei „Pro Saeculum” (în valoare de 500 lei);
- Premiul a III-lea şi Premiul Revistei „Caligraf” (în valoare de 500 lei).
Prozele scurte premiate vor fi incluse într-un volum, ce va fi lansat în cadrul manifestărilor finale ale festivalului;
de asemenea, vor fi publicate de revistele partenere.
Concurenţii vor trimite 1-3 proze scurte pe suport de hârtie, care nu pot depăși 20 de pagini în total, culese
cu font 12 (Normal, Times New Roman, 1.5 Space), în câte 7 (şapte) exemplare, semnate cu un motto, acelaşi
motto figurând şi pe un plic însoţitor, conținând o fişă cu datele de identificare ale autorului: numele şi prenumele,
data şi localitatea naşterii, adresa poştală, adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil, precum şi un CD cu
textele trimise, inscripţionat cu acelaşi motto.
Lucrările pentru concurs vor fi trimise, până la data de 20 august 2018, pe adresa: Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, str. Ion Creangă, nr. 52-54, 140056 – mn. Alexandria, jud. Teleorman, cu menţiunea „pentru concurs”.
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