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editorial

În fine, am o veste bună! În vara asta am găsit dez-
legarea celebrei întrebări din parodia lui Topîrceanu
Vara la ţară, v-o amintiţi, desigur (măcar din cântarea
lui Mircea Baniciu, că de, cine mai citeşte azi poezii):
„Când se ia câte-o măsură / Lumea-njură / Pe agentul
sanitar / Şi-l întreabă fără noimă: / «– Ce-ai cu noi, mă?
/ Pentru ce să dăm cu var?»...”

Unde l-am găsit? De răspuns zic. Nuuu, nu în cărţi,
nu în faţa televizorului, nici măcar pe atotştiutorul Goa-
găl, ci undeva, într-un sătuc din cele câteva aşezări în-
şiruite pe drumul care leagă oraşul Găieşti de urbea
Târgoviştei! Pe latura stângă a drumului se întinde pe
un panou metalic, vopsit în albastru, atent caligrafiat cu
vopsea albă, îndemnul „Văruieşte podişca!”.

Aici se impune o paranteză. Carevasăzică, pentru
cei care nu ştiu sau au uitat ce este o podişcă, să arun-
căm un ochi în dicţionar: un pod mic, un podeţ, o punte.
Adică ceva ce leagă, ce uneşte, ce face legătura între
curtea/ograda ta şi uliţă, între tine şi restul satului, al
lumii, cum ar veni. Precum cuvântul, prima punte de le-
gătură între oameni… 

Văruieşte…! Dar de ce cu var?, mă veţi întreba uşor
ironic. De ce nu cu… sau cu… (nu dau exemple, că-i
reclamă mascată!), oferta-i mare!? Ce face, la ce-i bun
demodatul, arhaicul var? Ce să facă – împrospătează,
albeşte, înfrumuseţează, acoperă ceva neplăcut la ve-
dere, ceva inestetic… sau nedorit a fi văzut (precum
unele fresce acoperite în regimul trecut să nu se vadă
chipul cutărui domnitor ori prelat ori…). Dar, mai ales,
varul dezinfectează, că pentru această calitate a lui îl
recomanda „agentul sanitar” din poezia lui Topîrceanu!
Să dăm cu var, să deparazităm trunchiul pomilor, să de-
zinfectăm pereţii casei, dar şi podişca – firava legătură
cu ceilalţi… Chiar şi podişca numită cuvânt ce ar trebui
să ne lege, să ne unească, să nu fie toxică, să nu ne
învrăjbească, să nu ne dezbine! 

Apel nicicând mai actual ca în aceste zile ce ne
apropie cu paşi iuţi de momentul care ar trebui să fie
marea sărbătoare a tuturor Românilor – încununare a
luptei de secole pentru realizarea idealului de unitate
naţională. Din păcate, Anul Centenarului Întregirii, al
realizării statului naţional român, al României Mari şi
moderne, al UNITĂŢII, a fost şi, pe măsură ce trece tim-

pul, se dovedeşte a fi din ce în ce mai mult al dezbinării,
al urii. Nicicând n-au fost Românii mai înverşunaţi unii
împotriva celorlalţi, pe pricini mari, dar şi pe dispute mă-
runte, meschine. Se rup toate punţile de legătură între
cele mai diverse categorii sociale, între oameni cândva
prieteni, între copii şi părinţii cândva „decreţei”, acum
„fără dinţi”… Lupta de idei a fost înlocuită cu cea mai
groasă şi băloasă înjurătură, „încununată” cu atributul
de opinie politică şi însuşirea de a porni o revoluţie, mai
ales dacă e inscripţionată „pe fesele voluptuoase” ale
vreunei tinere…

Cuvântul s-a transformat într-un cocteil Molotov sau
mai rău, într-o pungă cu excremente cu care se aruncă
nu doar în piaţă, ci în orice spaţiu în care cineva îndrăz-
neşte să fie de altă părere sau doar să fie… Din anoni-
matul şi laşitatea postărilor din mediul virtual, în
întunericul căruia se poate formula orice abjecţie, înju-
rătura a trecut în presă, a ajuns pe micul ecran, a ieşit
în agora, s-a „filosofat”, a fost asumată, prin semnătură,
chiar cu titlu de mândrie… I se prevede, profetic, un
„destin istoric”! Înjurătura care ne uneşte! Doamne,
apără şi păzeşte! 

Revin la apelul aparent năstruşnic – „Văruieşte po-
dişca!” – din satul dâmboviţean. 

Îndemnul este, de fapt, răspunsul, presupus afirma-
tiv, soluţia la întrebarea condiţională (mea culpa, nu
v-am spus-o din prima!) înscrisă în partea de sus a pa-
noului din Şuţa Olteni: Îţi iubeşti satul?

Dacă ne iubim Ţara, dacă ne pasă de viitorul acestui
neam ce se transformă, pe zi ce trece, sub ochii noştri
indiferenţi, din popor în populaţie care migrează spre
alte zări, dacă ţinem la sănătatea morală a acestui
neam vechi de milenii, dacă eminescul glas ce-i preve-
dea „mare viitor” nu s-a stins încă… – pentru toate
astea şi multe altele văruieşte! Dezinfectează relaţiile
interumane, deparazitează în primul rând Cuvântul, cu-
răţă Limba asta dulce şi frumoasă de mizeriile ce o nă-
pădesc… Şi nu uita că „la început a fost Cuvântul”, iar
„Cuvântul era Dumnezeu, şi toate lucrurile au fost fă-
cute prin El, şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut
fără El…”

La 31 august 2018, de Ziua Limbii Române

Rodica Lăzărescu

„VĂRUIEŞTE PODIŞCA!”



2 SAECULUM 5-6/2018PR
O

Orașul Focșani a avut, de-a lungul existenței sale, o
istorie tumultoasă, fiind, până pe 6 iulie 1862, un orășel
de graniță, împărțit în două: Focșani-Moldova și
Focșani-Muntenia, despărțite de râul Milcov. La această
dată, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a emis Decretul
de unificare a orașului Focșani, care stipula că „ambele
părți ale orașului Focșani, de dincoace și de dincolo de
Milcov, vor forma în viitor un singur oraș, care va fi
reședința județului Putna”. De altfel, pentru focșăneni,
hotarul a fost doar un simplu dat administrativ și nu s-a
constituit niciodată într-o
opreliște a legăturilor in-
terumane, familiale, eco-
nomice, culturale și
religioase.

Evoluția sa particu-
lară și unică, de oraș de
graniță, evenimentele
anilor Unirii Principatelor,
perena conștiință a
unității de neam și de
limbă sădită în sufletul lo-
cuitorilor săi au înscris
definitiv Focșanii în isto-
ria țării și în salba de aur
a orașelor Unirii.

Un secol mai târziu, în
urma reorganizării administrativ-teritoriale a României
din anul 1968, orașul Focșani a devenit municipiu,
reședință a județului Vrancea.

În prezent, municipiul Focșani este un oraș în conti-
nuă dezvoltare, care a evoluat în permanență datorită
investițiilor în infrastructură, în sistemul de termoficare,
în protejarea și punerea în valoare a clădirilor de patri-
moniu, investiții care s-au derulat de-a lungul ultimilor
ani și pe care le-am susținut personal și în calitate de
președinte al Consiliului Județean Vrancea.

Nu în ultimul rând, Orașul Unirii este un loc cu o viață
culturală și artistică din ce în ce mai activă, fapt care de-

monstrează că este o cetate vie, eferverscentă, cu lo-
cuitori care apreciază actul cultural de calitate. În acest
context, sunt mândru să afirm faptul că și Consiliul
Județean Vrancea, prin instituțiile din subordinea sa,
Centrul Cultural Vrancea și Muzeul Vrancei, a avut un
aport important, prin manifestările organizate și în acest
an sub titulatura de „Vrancea Eroică”, dedicate come-
morării eroilor din Primul Război Mondial sau prin orga-
nizarea unui eveniment de tradiție, Festivalul
Internațional al Viei și Vinului „Bachus”, cu scopul pro-

movării județului Vrancea și a
municipiului reședință de județ,
precum și a podgorenilor și a
producătorilor locali de vinuri.  

Și pentru viitor, provocările
pentru municipiul reședință de
județ sunt mari, fiindcă mai
sunt multe de făcut pentru ca
orașul Focșani să fie așa cum
ne dorim cu toții, un oraș curat,
frumos, civilizat, modern. În
acest sens, administrația pu-
blică județeană și administrația
locală au planuri de viitor vi-
zând îmbunătățirea condițiilor
de trai pentru locuitorii săi, care
se vor materializa în proiecte

demarate deja sau pe care le vom pune în practică.
Unul dintre aceste proiecte, de mare importanță pen-

tru municipiul Focșani, este construirea unui nou spital
județean, la standarde moderne, pentru care am identi-
ficat soluția de finanțare la sfârșitul anului 2017. Este un
proiect la care țin foarte mult și care sper să fie demarat
cât mai curând, pentru ca toți cetățenii județului să be-
neficieze de servicii medicale de calitate.  

Noi toți, locuitorii municipiului Focșani, putem contri-
bui, fiecare în parte, la  înfrumusețarea și modernizarea
orașului în care trăim și muncim, pentru că știm cu toții
că „omul sfințește locul”.   

Municipiul Focşani – 50 

Marian Oprișan

LA JUMĂTATE DE VEAC

Focşani – Vechea Primărie (trimisă în anul 1933)
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Viața este un drum lung și cincizeci de ani este doar
o mică parte din acesta. 

O comunitate ca aceea a Focșaniului, care a evoluat
în tot acest răstimp pe scara valorilor umane și mate-
riale, are dobândite înțelepciunea și puterea de a merge
drept și încrezător la întâlnirea cu filele istoriei. Cu În-
drăzneală, cu Străduință și fără a renunța la crezul
moștenit de la toate numele mari ale ținutului nostru, toți
tinerii cu inimă caldă care au trecut pe la noi, toți pri-
etenii puternici pe care ni i-am atras când am scris
acești primi 50 de ani de municipiu, toți au avut o
contribuție într-un anume fel la vecinica trecere, cum o
numea Eminescu.

În casa noastră – Municipiul Focșani –, avem mini-
mum o sută de motive să fim mândri locuitori, mândre

gazde pentru oricine ne trece pragul, mândri purtători
de valori reale ale neamului. Am fost nu doar martorii,
ci și parte a înfăptuirii Unirii. Suntem nu doar vorbă, ci
și faptă a schimbărilor pe care ni le dorim. Vom fi, cu
siguranță, modele, nu doar amintire trecătoare, pentru
viitorul bogat și onorant al moștenitorilor noștri.

Soarta nu a fost întotdeauna lapte și miere pentru
focșăneni. Nu a fost ușor să mergem pe o potecă pre-
sărată cu atât de multe evenimente atât de diferite și de
prea puține dăți netedă. 

Avem însă câștigate, în acest fel, dreptul și obligația
de a continua, cu familia și prietenii noștri, cu vecinii și
cunoscuții noștri, cu toți oaspeții și trecătorii noștri, un
drum pentru totdeauna minunat: drumul Prieteniei între
oamenii comunității.

Municipiul Focşani – 50

Cristi Valentin Misăilă

SALUTĂRI DIN FOCŞANI!
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Cu voia sau fără voia noastră, Judeţul Vrancea este
creaţia regimului comunist. Unii înjură acest regim, alţii
îl ridică în slăvi, dar un lucru e limpede: acum 50 de ani,
după trei dezbateri destul de agitate, una în decembrie
1967, alta în ianuarie 1968 şi ultima definitivă în februa-
rie 1968, CC al PCR a decis. Se înfiinţează Judeţul
Vrancea cu o suprafaţa de aproape 5000 de km pătraţi,
după ce în ianuarie 1968 se discutase o propunere de
judeţ Vrancea cu
aproximativ 6000 de
km2, în care intra şi
zona din jurul oraşu-
lui Tecuci până un-
deva în zona actualei
comune Corod, dar o
persoană influentă de
la Bucureşti, cu ori-
gini în zona Brăilei,
aproape sigur Manea
Mănescu, comunistul
înverşunat al lui
Ceauşescu, supărat
că judeţul Brăila nu
se găsea pe harta în-
tocmită de Partid în
ianuarie 1968, a făcut
agitaţie şi a determi-
nat persoanele puter-
nice ale timpului să
creioneze un judeţ
Brăila,  lipsind Vran-
cea de cei aproape
1000 de km pătraţi hotărâţi anterior. Astfel aruncate za-
rurile administrative, pe 17 februarie 1968 ia fiinţă Ju-
deţul nostru cel de azi, iar Focşaniul e declarat
Municipiu. Cornel Onescu, ministrul de Interne, e trimis
în calitate de membru al CC al PCR să ne organizeze
conducerea, economia, sănătatea, administraţia etc.

Omul care ne-a coordonat începuturile judeţului a fost
o persoană aparte, a făcut parte din aşa-numitul grup al
aparatului de partid, grup în care mai intrau personaje
cu roluri importante în soarta României: Virgil Trofin, Ilie
Verdeţ, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Ion Stă-
nescu, Petre Lupu, Vasile Patilineţ, Maxim Berghianu –
spre a-i numi pe cei mai cunoscuţi. La puţină vreme
după venirea sa la putere, Ceauşescu îl înlocuia pe Dră-

ghici din fruntea
Ministerului de
Interne. Noul
ministru era
Cornel Onescu,
fost adjunct al
lui Răutu la pro-
pagandă, apoi
al lui Ceau-
şescu la cadre.
Onescu s-a
pensionat în
1982, în urma
refuzului de a
participa, ca
preşedinte al
sindicatelor, la
persecutarea
membrilor aşa-
zisei secte a
„ m e d i t a ţ i e i
transcenden-
tale”. În martie
1989 a fost

printre cei contactaţi pentru semnarea „Scrisorii celor
şase”, însă nu a făcut-o, pentru a nu-şi primejdui fiica şi
mai ales nepoţii. Evident, semnătura unui membru al
grupului aparatului de partid ar fi făcut ca „Scrisoarea”
să cântărească mult mai greu şi să aibă alt impact în
lumea activiştilor mai tineri, în raport cu veteranii ilega-

Județul Vrancea – 50  

Florin Marian Dîrdală

JUDEŢUL VRANCEA – 50  

Gara Mărăşeşti
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lişti gen Brucan, Pârvulescu ori Apostol. 
Revenind la judeţul Vrancea, iată configuraţia finală,

pe care au decis-o în ultima şedinţă foştii tovarăşi: o
zonă montană de o altitudine medie, având un grad ac-
centuat de fragmentare cu aspecte dintre cele mai pito-
reşti – sectoare de chei, mici depresiuni intramontane,
forme de relief montane spectaculoase, abrupturi struc-
turale impuse de prezenţa gresiei de Klewa şi Tarcău,
văi înguste împădurite, cascade. Formele majore de re-
lief din regiune – vârfuri şi culmi – sunt numeroase. Vâr-
furile mai importante din munţii Vrancei sunt Goru,
Lăscăuţi, Giurgiu, Zboina, Furu Mare, Zboina Neagră,
Tisaru, Coza.

Între vârfurile montane se întind culmi largi, adevă-
rate plaiuri acoperite cu păşuni şi păduri de molid stră-
bătute transversal şi longitudinal de o serie de poteci de
vânătoare sau ciobăneşti, uşor de parcurs. Ele sunt, în
general, golaşe şi constituie excelente puncte de vedere
asupra întregii regiuni vrâncene.

Datorită dife-
renţierii rocilor şi
faptului că pot fi
uşor erodate,
apele curgătoare
au realizat forme
spectaculoase ce
constituie puncte
de atracţie. Aceste
forme se întâlnesc
pe văile râurilor
Milcov, Zăbala,
Putna. Prin for-
mele lor, zonele au
constituit, din cele
mai vechi timpuri,
importante axe de
circulaţie Acolo
unde apa a tăiat
coloana muntoasă
vertical s-au for-
mat chei, dintre care interesante sunt Cheile Lapoşului
(afluent al Zăbalei) cu pereţi de aproape 50 de metri,
care sunt considerate a fi cele mai frumoase. Înălţimea
dată de muntele Tisaru şi pintenul Cozei este impresio-
nantă, canionul îngustându-se până la câţiva metri, zgo-
motul asurzitor al apelor creând impresia că se pătrunde
într-o lume de basm. Principalele râuri din Munţii Vran-
cei, împreună cu afluenţii lor, vin să completeze frumu-
seţile oferite de relief, sectoarele de izvor ale acestor
râuri şi cursurile lor superioare oferă posibililor turişti pri-
velişti minunate. Dintre acestea, mai reprezentative sunt
Izvoarele Putnei, de sub Muntele Arisoaia, Valea Măru-
lui ce izvorăşte de sub muntele Muşat, Valea Nărujei,
Valea Zăbalei, Valea Tişiţei, Valea Milcovului şi Valea
Râmnicului. Între muntele Coza, pe partea dreaptă, şi
Tiua Golaşă, pe stânga, apele râului Putna cad de la o

înălţime de 12 m, realizând frumoasa cascadă Săritoa-
rea Putnei. O altă cascadă este cea de pe râul Zăbala,
numită de localnici Căldările Zăbalei. În amonte de
această cascadă, prin alunecarea unui masiv, apele Ză-
balei au fost barate şi s-a format un lac de baraj natural.
Iniţial, acesta a avut o suprafaţă destul de mare, însă,
în urma unei viituri puternice, barajul a fost rupt, scă-
zând astfel nivelul apei şi suprafaţa lacului. Toate aceste
ape, după ce ies din zona montană, pătrund în zona de-
presionară şi de câmpie unde iau aspectul unor râuri li-
niştite şi, datorită vitezei de scurgere reduse, formează
numeroase meandre. În câteva puncte din judeţ s-au
descoperit izvoare minerale, a căror apă ar trebui să fie
folosită nu doar de către localnici în tratarea unor boli.
Zona cu cele mai multe izvoare se găseşte în perimetrul
comunei Vizantea Livezi. Apele conţin brom, iod, clor,
sulf şi se folosesc pentru tratarea afecţiunilor aparatului
respirator şi ale aparatului digestiv. Au mai fost desco-
perite izvoare minerale şi pe raza comunei Vintileasca

şi mai sunt re-
cunoscute şi
cele minerale
de pe raza sa-
tului Răiuţi-Re-
ghiu. O altă
unitate geogra-
fică a judeţului
o reprezintă
dealurile sub-
carpatice, din-
tre care cele
mai impună-
toare sunt de-
alul Deleanu,
între Râmna şi
Milcov şi Mă-
gura Odobeşti-
lor între Milcov
şi Putna, pe
care se rume-

nesc, în lumina blândă a Soarelui, zeci de mii de hectare
viticole. În fine, câmpia Vrancei este mai evidentă în par-
tea de sud a judeţului, în zona comunelor Gugeşti, Bă-
leşti, Măicăneşti, Tătăranu, Ciorăşti, Milcovul, Slobozia
etc. şi mai îngustă de-a lungul Siretului spre Nord până
la Ploscuţeni, Homocea, Corbiţa, unde se desfăşoară
iar. Pe râul Siret au fost amenajate două hidrocentrale,
aflate în prezent în dispută teritorială cu judeţul Galaţi. 

Caracteristicile fizice şi economice ale judeţului
Vrancea sunt mult mai numeroase, iar cine doreşte să
le afle în amănunt poate parcurge lucrarea Monografia
judeţului Vrancea, editată în anul 1981, şi Monografia
judeţului Putna, tipărită în anul 1942, pentru că judeţul
Vrancea este întemeiat pe urmele fostului judeţ Putna,
la care s-au mai adăugat parţial fostele judeţe Râmnicu-
Sărat şi Tecuci.

Județul Vrancea – 50  

Panciu
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Uneori, dar nu de puţine ori, biografia o ia înaintea
operei. Mai ales când e vorba de o biografie politică. Ea,
biografia, în energia ei multilateral dezvoltată, te poate
împinge peste toate meridianele, punându-ţi în braţe
chiar Premiul Nobel! Dar biografia negativă, chiar după
trecerea în alte lumi geografice, te poate împinge, mai
adânc, în cimitir!... Se poate, însă, întâmpla, ca biografia
pozitivă, moale, să te arunce din paradisul literelor peste
pârleaz – şi nici la faţă să nu poţi vedea Premiul Pulitzer!
Chiar personajele unor ro-
mane sau piese de teatru pot
să facă o carieră strălucită,
sau să ajungă în imperiul figu-
ranţilor, citaţi doar în lucrările
de excelenţă intelectuală –
numite doctorate!

În Danemarca domnului
Shakespeare bântuie stafii!
Care, uneori, cum este şi în
cazul tatălui Prinţului Hamlet
– spun Adevărul! Sau pretind
că spun adevărul, fiindcă nici
în cazul celor petrecute în Da-
nemarca, pe vremea când
Dania de-abia începea să
cadă din balamale, adevărul
spus de Năluca rigăi Hamlet n-a fost crezut, cu desăvâr-
şire, nici de Prinţul Hamlet!... N-a avut el încredere într-o
Stafie, care putea fi angrenată într-un joc de păpuşi,
într-o comedie – farsă a nălucilor?!... Cum adică, un
rege glorios al Danemarcei să fie ucis într-un cimitir?!
Şi de ce motiv criminal ar fi fost bântuit fratele regelui,
Claudius?! Dacă era vorba de o înscenare, care să-l
facă de râs pe studentul din Germania, plecat cam de
multişor de-acasă?!... Dacă neprietenii lui Claudius pu-
seseră la cale această farsă – această falsă tragedie?
Un frate să-şi ucidă fratele?! Hamlet vrea să descopere
singur adevărul, să nu-l afle de la stafii, şi nici de la inşi
stricaţi sufleteşte, sau chiar mintal! Bun, dar dacă
această neîncredere în spusele Stafiei tatălui său,
această ezitare în a lua o hotărâre, era, înainte de toate,
un act de laşitate?!... Cum, adică, să-l mintă o Stafie?!...
Iar Ofelia, de la care Hamlet, imediat după ce trecuseră

pe lângă perdeaua ce-i ascundea pe Claudius şi Polo-
nius, nu mai auzise un cuvânt, ce păţise?... Se supărase
atât de adânc pentru că el, Prinţul, le jucase o farsă, că
n-o iubeşte pe... dulcea Ofelia!... Sau într-adevăr Ofelia
îşi pierduse minţile!... Ceea ce ar fi fost o tragedie: să-ţi
pierzi minţile după ce ţi-ai pierdut iubirea?!... Sau era
vorba  de o nebunie teatrală, falsă? De o farsă?! Sau
Ofelia începuse să trăiască iubind florile – vai! – as-
cunsă în adevărata sa nebunie?!...

Gertruda nu mai făcea ni-
ciun caz de necazul pierderii
propriului soţ!.. Nu mai făcea
nici haz – de sentimentele ei,
care se translaseră, de la tra-
gedia morţii propriului soţ la
fericirea căsătoriei cu fratele
rigăi Hamlet!... Ce se petre-
cuse?! Doar Claudius nu era
Cain, iar riga Hamlet nu era
Abel, să înceapă cu povestea
lor o nouă lume în Dane-
marca! Mai degrabă Cain şi
Abel al Danemarcei împăr-
ţeau fiecare câte o jumătate
de adevăr?! Dar... Adevărul
unei Stafii şi adevărul unui

rege proaspăt căsătorit era imposibil să fie acelaşi?!...
Hamlet moare într-un duel aflând Adevărul adevărat,

iar Claudius moare în acelaşi duel, aflând că nici moar-
tea Prinţului nu-i mai poate anula propria sa moarte.

Să trecem de la biografiile unor personaje la biogra-
fiile unor creatori de biografii pentru personaje. Puşkin
moare într-un duel! Această tragedie a unui scriitor ge-
nial îl determină pe Lermontov să scrie, plin de indig-
nare, poemul „La moartea Poetului”, fapt ce-l împinge
pe ţarul Nicolae I să-l închidă în munţii Caucaz. Unde
scrie o serie de poeme – printre care şi „Demonul”,
opere care l-au făcut celebru. Revine în capitală, are un
duel cu fiul ambasadorului Franţei – şi iarăşi este trans-
lat în munţii pomeniţi mai sus. A fost ucis, ca şi Puşkin,
într-un duel. Avea 37 de ani!

Prinţul Hamlet, când a murit, câţi ani avea? Groparul
din cimitirul Danemarca ştia precis!

Acad. D.R. Popescu

BIOGRAFIA ŞI OPERA

Focşani – Teatrul „G. Pastia” (tipărită la Berlin)
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Coperta cărţii, Texte şi contexte. Cronici, eseuri şi
portrete literare, ed. Alfa, Iaşi , 2017, spune destule des-
pre alegerea autorului: Giuseppe Arcimboldo, El biblio-
tecario (1566). Pe coperta a patra, mă regăsesc şi pe
mine însămi: „Eseistul Constantin Coroiu are viciul lec-
turii întinse şi intense: deţine arta citatului, deprinsă la
şcoala lui Călinescu.” Un rătăcit C.C.! Auziţi: G. Căli-
nescu, despre care aflu din varii
„surse” că este un soi de alcool con-
trafăcut, un compromis,un oportunist
declarat zero profesional. Dacă Geor-
geta Horodincă şi-a permis să scrie
Adio, domnule Maiorescu!, în plină
proletcultură („V.R”, 1956), iar eclatan-
tul Călinescu, pentru memorialista
Lucia Demetrius, nu era decât un
scundac negru şi urât, care o invidia,
critici up-dataţi corect-politic, pricepuţi
în falsificarea ierarhiilor şi iţind con-
flicte pe seama antecesorilor, fac din
Călinescu un clovn şi încă dement, un
ratat ca Profesor, ca istoric literar, ca
prozator şi ca tot. Îl declară de eradi-
cat, ca pesta porcină africană. Dar câţi
nu râd de nemurirea lui Eminescu, ba
vrând, în lumea fizică, să-i şi mute oa-
sele de colo-colo, de la Bellu la Iaşi, sub teiul său din
Copou, care, miraculos, mai există.

El bibliotecario, fiinţă de hârtie într-o ureche pentru
interneto(n)ţi, cu umeri tari de enciclopedie, cu degete
din semne de carte, cu păr din file răscolite şi nas lung,
dintr-un cotor de carte veche, ne priveşte prin ochelari,
din binecuvântata Eră Gutenberg, cu oarece milă.
Parcă ne-ar avertiza: dacă şcoala mai e obligatorie,
atunci şi cititul e încă obligatoriu. Numai că – trebuie
spus apăsat – cartea nu-i un fel de bufet suedez, de
unde iei hrană suspectă, ce-ţi face poftă de moment.
Şi-l reamintesc pe Theofil Simenschy, eminentul san-
scritolog, care-şi sfătuia studenţii să nu citească decât

cărţi foarte bune, că nu-i vreme de pierdut cu cele bune.
Ceea ce C.C. chiar face, păstrându-se în cercul de lu-
mină al cărţilor importante.

Da, recunosc: îl cunosc pe Constantin Coroiu de
peste cinci decenii şi jumătate, din îndepărtatul an 1962,
colegi fiind de Filologie. Îmi scrie în dedicaţie: „În timp
ce alţii profită şi prosperă, noi aruncăm cu vorbe – şi

uneori cu cărţi – în golul timpului”.
Şi-mi amintesc de o formulare fericită
a criticului de întâmpinare N. Mano-
lescu: „Cerul de cărţi deasupra, legea
critică în mine”. Chit că Phosphoros
(Luceafărul de seară, în fapt steaua
Venus) nu se prea mai vede de nori,
şi nici Hesperos, Luceafărul de dimi-
neaţă, nu prea mai străluce: a cam
pierit şi el.

Au fost cărţi care mi-au complicat
existenţa (la primară, poveştile reginei
Maria; la liceu, Blaga şi Bacovia), la
Universitate, Eliade şi Iorga. Un bun
profesor de veche, văzând că împru-
mutasem de la Fondul Secret al BCU
Trilogia valorilor, mi-a şoptit speriat să
evit complicaţiile. Nu l-am ascultat. Nu
l-am ascultat nici când l-am ales pe

Iorga pentru teza de licenţă. M-am dus, la îndemnul lui
Petru, la revista „Iaşul literar”, cu un fragment din lu-
crare. M-a întâmpinat un năvlete de critic, care avea să
eşueze în Institutul de cercetare (deşi nu cercetase
nimic), pe atunci un fel de cimitir al elefanţilor culturnici,
în frunte cu Al. Teodorescu. Articolul meu a apărut mai
târziu, prin ’78-’79, în „Ateneu”, găzduit de Radu Câr-
neci. Fără să citească o propoziţie măcar (presupun că
nu i-a convenit contextul, nu textul), acel Costea a de-
clanşat refuzul: „Zici că eşti studentă la Filo? Şi de ce
l-ai ales pe Iorga , tovărăşico? Iorga e depăşit.” Nu
m-am abţinut: Şi cine l-a depăşit? Dumneavoastră? 

La „Iaşul literar”, poreclit „Laşul”, încă se mai vaccina

Magda Ursache

TEXTUL, DAR ŞI CONTEXTUL
CONST. COROIU LA 20 DE ANI 

ŞI ÎNCĂ 55
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FND (Fără Dumnezeu şi Neam ) contra viruşilor naţio-
nalismului. Deprins deja cu eşecurile cauzate de poli-
truci, Petru Ursache mi l-a citat chiar pe Iorga: „Sunt
succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă”.
Până la ultimul număr, când Corneliu Ştefanache i-a
scos din redacţie pe valeţii stalinismului şi a preschim-
bat numele revistei în „Convorbiri literare”, criticii cu mic
cu mare, de la Andriescu la Leonte şi aşa mai departe,
aveau ca ţel „fertilizarea” literaturii române, altoită mi-
ciurinist cu „Capodoperele” despre viaţa de colhoz şi de
şantier hei-rupist, scrise de Prevenţev, de Carangozov,
de Scorohadov, de Scipaciov, de Vera Vîstovskaia, de
Gribaciov, dacă le mai ştiu toate numele. Sovietele
voiau să facă din noi „un popor de hibrizi”, cum scria
Mircea Eliade, iar altă Uniune, cu alte stele în exergă,
nu face altceva decât să le calce pe urme. Nu, nu-i ade-
vărat că istoria „n-a reuşit să ne înveţe nimic”, aşa cum
perora o doamnă istoric consilieră de preşedinte, ci noi
n-am priceput şi însuşit lecţia ei. Am cam rămas corijenţi
şi mă tem că istoria ne repetă lecţia despre internaţio-
nala comunistă trecută în globalizare, de vreme ce ne
displac iarăşi, ca-n stalinism, valorile amprentate etnic.

Cine a fost parameci a rămas parameci şi după în-
tunecatul deceniu opt. Am funcţionat şi eu scurtă vreme
la „Philippide”, condus de Nulă Teodorescu. Capete să
fi fost, că sabia lui proletcultă le reteza. Urla ca la pom-
pierii din vecinătatea sediului institutului: „Eu fumez Mă-
răşeşti, nu Kent.” Te ocăra una-două că subminezi
plenarele şi lozincile. Cel mai vizat acolo era şi cel mai
învăţat: Ioan Holban. 

„Amurgul clasicilor”, spre a uza de o formulare cele-
bră, l-au dorit politrucii obsedantului deceniu şi nu le-a
mers. Decaparea vârfurilor culturale „de la clasici la
contemporani” (titlu de capitol al cărţii despre care scriu)
mi se pare acum mai eficientă.  Însă arogantul fudul faţă
de predecesori e, de obicei, şi ignorant. Tare mai sea-
mănă vocabula aroganţă cu ignoranţă!

Cuvântul înainte al cărţii lui Constantin Coroiu e un
fel de manifest literar, atât de  necesar dacă am devenit
o populaţie de plezirişti ce se ţin departe de librărie, de
bibliotecă, de coşurile bookiniştilor care vând cărţi cu
un leu bucata, chiar două la legătura de un leu prăpădit.
Mai nimeni nu le ridică de pe trotuarul străzii Lăpuş-
neanu. Cartea nu mai are preţ, nepreţuită fiind de citi-
tori. Mai ales de poezie, pe care Mircea Cărtărescu o
vede ca pe o pisică moartă în poarta beletristicii (v. Pi-
sica moartă a poeziei de azi), deşi poetul Georgicelor
ne încurajează că n-ar exista, totuşi, nimic mai de preţ
decât Cenuşăreasa asta. Ferice de cel care-i află pan-
toful pierdut!

Înapoi la cartea de hârtie!, aproape că ordonă C. Co-
roiu, excedat de televiziunile acaparate de întâmplările
senzaţionale (şi iuţi) din bucătărie. Dinescu nu-i chef bu-
cătar, poetesele nu se vor creatoare de bucate, dând
cu telul în sufleu şi-n bezea? Cât despre H.-R. Patapie-
vici, la lansarea revistei „Idei în dialog” (o fi fost cumpă-
rată de SOV Vântu, cum scrie presa?) s-a justificat
astfel: „Cultura română arată în momentul de faţă ca o
maioneză tăiată. Am înfiinţat această publicaţie (mai
apare?, întrebarea mea, Magda U.), ca să dreg maio-

neza.” Cum a dres-o ştim, dar cine a tăiat-o? Întâi, cei
ca Reichman, distribuitor în ilegalitate de „Scânteia” şi
trecut la „Le Monde”, unde l-a atacat pe Mircea Eliade,
vituperând ca-n organul PCR. N-am subliniat asta de
florile mărului, ci pentru că argumentaţia împotriva lui
Eminescu, Iorga, Blaga, Voiculescu, Gyr, Crainic, Ion
Barbu e cea utilizată  de Ion Vitner ori Nestor Ignat.
V.  Voiculescu e acuzat de fundamentalism creştin, Dan
Botta de grandilocvenţă religioasă, Crainic e tot „ideolog
al fascismului românesc”, ca-n 1946. Se joacă răzbit
„hora dez-unirii”, cum o numeşte Leo Butnaru. Cine a
avut iniţiativa şi a plătit lăutarii ştim. Ca-n proletcult, se
susţine că „gândirismul a infectat spiritualitatea româ-
nească” (D. Micu). În astfel de dispute, încălcând şi ca-
nonul, şi regulile dialogului polemic, au intrat şi Zigu
Ornea, şi Ovid. S. Crohmălniceanu, de luni până luni.
„Bacilul” Croh, cum l-a numit Dan Barbilian, i-a trecut
prin vechiul ciur şi dârmon pe Crainic, pe Ion Barbu, pe
Călinescu, pe Cezar Petrescu, pe Camil Petrescu, chiar
şi pe Hortensia Papadat-Bengescu. Vicu Mândra (din
ştiute complexe de inferioritate) l-a atacat iarăşi pe
G.  Călinescu, aşa cum îl atacase în studenţia-i dârză,
când a contribuit la scoaterea sa de la catedră. A fost
răsplătit  cu postul de profesor plin al UB, prin salt re-
voluţionar de la lector. Şi nu numai Vicu Mândra susţine
că G. Călinescu n-are urmaşi. E vina lui Călinescu
asta?

Considerat acum incorect politic, etic, estetic, dar
mai ales etnic („un român filo-român” e sintagma lui),
G. Călinescu nu s-a sfiit să-i apropie pe Shakespeare
şi Cervantes de Creangă, „înrudiţi printr-un hohot me-
lancolic” în amintirile copilăriei. Ibrăileanu n-a ezitat să-l
numească pe Creangă „Homer al nostru”, însă viral pe
internet a ajuns îndemnul unei profe de română, ca ele-
vii să-l lase deoparte pe Nică humuleşteanul pentru
Harry Potter, băiatul vrăjitor.

Nicu Steinhardt, declarat şi el incorect religios, n-a
avut nicio îndoială că Luceafărul este „Faustul româ-
nesc”. O întrebare-exclamare-mirare a lui Const. Co-
roiu: „Pe cine ar putea lăsa Eminescu şi astăzi şi
oricând în locul său?” Cred, ca şi colegul meu, că răz-
boiul „Dilema” –„Adevărul literar şi artistic” l-au câştigat
doar aparent dilematicii. Nu mai e Dumitru Vatamaniuc
să ţină piept demitificatorilor lui Eminescu? Vor veni alţii
care ştiu că fără feed-back Eminescu nimica nu-i. Altfel
ne alegem cu „Praful de pe tobă”. Titlul îi aparţine lui
Ştefan Baciu, al cărui centenar ar trebui serbat anul
ăsta. La Braşovul pe care Ştefan Baciu l-a dus departe,
în Tenerife, cu Turla Bisericii Sf. Nicolae din Schei şi cu
Tâmpa, aşa cum a dus şi Turnu Măgurele în Waikiki, se
aude ceva despre centenar? Şi de ce nu se aude? Nu
place naţionalismul lui, durerea despărţirii de patrie?
Dar la centenarul Vintilă Horia, ce-a făcut, în 2015,
ICR-ul? Nimic.

Dan Anghelescu, eseistul subţire care se luptă pen-
tru autori ca Vintilă Horia, Ştefan Baciu sau Horia Sta-
matu, ale căror cărţi par a fi puse din nou „sub obroc”
(domnul Florian le-ar vrea sub cod penal), decupează
din Ştefan Baciu cea mai frumoasă definiţie a patriei pe
care am citit-o: „...patria e o ciocârlie care se înalţă
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oriunde/ fără frontiere şi fără intenţii/ patria e un concert
de Dinu Lipatti/ la Lucerna, în Elveţia,/ într-o seară plo-
ioasă/ patria e această adunare de feţe/ de întâmplări
şi de sunete/ împrăştiate/ peste tot globul/ dar patria e
mai ales o clipă de tăcere.” Iar noi l-am lăsat pe tragicul
poet al departelui-aproape să aştepte zadarnic „în Te-
gucigalpa tramvaiul 5”. Alt tramvai numit istorie literară
nu-l include. Istoriile literare, cu oarece excepţii, sunt
nedrepte cu cei desţăraţi, autodesţăraţi sau expulzaţi.
Notorietate europeană – da, românească – ba. Octa-
vian Paler sau Aura Christi vorbesc despre un exil inte-
rior, de acasă, intra muros, la fel de dureros ca acela
din spaţiul extra muros. „În timp oropsit”, 1941, Horia
Stamatu a fost nevoit să plece şi n-a mai revenit „în pa-
radisul neîncetat făgăduit/ dar niciodată ajuns/ şi pătat
mereu cu sânge”.

Cu bunul meu coleg C.C. mă întâlnesc în a alege şi
a urma modele vii, cum le numea Mircea Vulcănescu.
Ne displace deopotrivă violenţa aşa-zisei elite faţă de
adevărata elită: vezi atacurile intelectualei noastre pu-
blice, Alina Mungiu, contra „trioului sacru Eliade-Cioran-
Noica”, de care ar trebui să ne despărţim. Cioran nu-i
onorabil ideologic pesemne, Croh – da; Noica nu-i ono-
rabil ideologic, Ornea – da; Eliade nu-i onorabil ideolo-
gic, Manea – da. Şi se pare că distrugătorul context
politic (acum, corect politic) face din nou ravagii printre
marii scriitori. Omul, observă Gabriel Marcel, e supus
„unui dresaj monstruos”, având pe cale de consecinţă
uitarea. Am tot spus-o: întâi memoricidul (eroul e rău,
eroii sunt răi, ni se repetă), urmează logocidul, ca să ră-
mână doar un pas până la culturocid. Un clarvăzător
analizează  precaritatea omului plat: de la res publica,
individul (idiotes) ajunge la res idiotica, nemaiintere-
sându-l decât propria-i persoană. Atât.

În discuţiile noastre telefonice şi nu numai, am avut
cu C. Coroiu controverse destule. Nu mă supără, nu mă
irită cel care gândeşte altfel decât mine. Urăsc gândirea
unică. Baudelaire cerea ca între Drepturile Omului să
intre şi dreptul de a contrazice. Argumentat. N-am afir-
mat nicăieri, dragă Const, că nu poţi scrie o operă mare
în regim de dictatură, doar că n-o poţi publica decât
încet şi greu, încet şi greu... Cazul Labiş: dacă ai talent,
poţi face ceva chiar pe teme comuniste, sub cârmuire
comunistă. Există o revanşă a talentului pe care a cu-
noscut-o şi Niculae Gheran, căruia îi dedici pagini
multe. E o artă să fii păgubaş, dar fără talent cum să
scrii despre arta asta şi să devii un Daumier de Obor?
Spun destui că Nichita Stănescu a făcut rău, fiind con-
tagios. Să încerce şi ei stilul nichitastănescian, dar îi asi-
gur că talentul nu se ia. 

În ce mă priveşte, blestematul de context politic mi-a
cam retezat libertatea de opinie. Mai norocos, lui Con-
stantin Coroiu, nu. Fiziologic, om fi de-o generaţie, dar
eu am re-debutat doar după ’90. Încet şi greu... Şi mă
tem că nu libertatea de opinie am câştigat-o noi în acel
Decembrie, ci libertatea de expresie (abuzivă) şi de im-
presie (deformată şi deformantă). 

Am trecut şi eu, şi C. Coroiu prin sovietizarea învă-
ţământului (la Teoria literaturii, I. Tiba ne cerea să ştim
pe de rost articolele de direcţie scrise de Lenin). Eu ţin

în minte coşmarul Socialismului ştiinţific şi al Învăţă-
mântului ideologic. Nu-l cred pe Alejo Carpentier când
aşază Das Kapital lângă Biblie, ca a doua carte care a
schimbat (în bine!) lumea. Rămân la Biblie. Marx a pro-
vocat „vremi de cădere”, cum le numeşte Vintilă Horia,
vremi de care nu mai scăpăm nici după pretinsa revo-
luţie.

Da, exersăm opinii diferite, dar mergând pe ideea
„We agree to disagree”, un briefing al polemicii corecte.
Altă dispută unde cădem de acord că nu suntem de
acord este literatura de sertar. Cum nu avem literatură
de sertar? Umplem cu ea o bibliotecă de elită, pe primul
raft fiind Luntrea lui Caron, Jurnalul Fericirii, Adio, Eu-
ropa!, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, Tortura, pe în-
ţelesul tuturor... Să ne gândim şi la ce n-am fi citit:
Ţuţea, Monica Lovinescu şi jurnalele sale, Virgil Ierunca
şi Româneşte, Goma, Goma, Goma, caietele lui Alice
Voinescu, Oana Orlea cu Perimetrul zero; nu l-am fi citit
pe Cioran în întregime, nici pe Monseniorul Ghika sau
memoriile lui Bartolomeu Anania, nici pe Acterieni, Jeni
şi Arşavir, nici pe Crainic, Gyr, Ciurunga, Tonegaru, Mi-
litaru, nici pe Luca Piţu. Mi-am îmbogăţit biblioteca cu
memorialistica detenţiei (Ion Ioanid, Lena Constante,
Marcel Petrişor...), cu memorialistica politică (de la Ar-
getoianu şi Marghiloman la Nichifor Crainic, Traian Brăi-
leanu, Corneliu Coposu ). Trist este că marii exilaţi (care
intră tot la literatura de sertar, nefiind publicaţi în ţara
lor), ca Vintilă Horia, Ştefan Baciu, Constantin Virgil
Gheorghiu, Alexandru Vona, Horia Stamatu, Constantin
Amăriuţei, Pavel Chihaia se publică încet şi greu, încet
şi greu... Nu avem tipărită ediţia completă Mircea
Eliade; bagajul intelectual al lui Alexandru Ciorănescu,
Leonid Arcade ori Alexandru Busuioceanu ni se pare in-
comod.

Din Texte şi contexte, cartea luată în discuţie, ar fi
lipsit multe pagini dacă n-ar fi apărut literatură de sertar,
unde intră şi scrisorile (fără răspuns) trimise de Emil
Brumaru lui Lucian Raicu sau lui Florin Mugur. Şi nu mă
scandalizează deloc, dimpotrivă, ce-i scria lui Raicu: „să
râd din toată inima de rouă şi să vă arăt cu degetul cum
fluturii se fut în aer”. Simt un parfum divin şi neruşinat
şi regret că Raicu a rămas mut (de uimire).

À propos de marele mut, Blaga: pentru mine, Beniuc
nu-i un clasic, aşa cum este pentru colegul meu, ci este
călăul lui Blaga. Avea „mania persecuţiei” Lucian
Blaga? Dar n-a fost destul de persecutat dacă a fost
scos din Universitate cu portarul, în loc să i se acorde
un Nobel meritat? În 1946, „Viaţa românească” prin
Nestor Ignat a declanşat eliminarea lui Blaga din cul-
tură. În 1949, la Cluj, se înfiinţează filiala Societăţii Scrii-
torilor Români, în prezidiu: Jebeleanu, Cicerone
Theodorescu, Gaal Gabor; în conducere: Nagy Istvan,
Ioanichie Olteanu, Sütö Andras, Szasz Janos, Pavel
Apostol (Erdos). Blaga, nu.

Dar să trecem, nu fără a spune că semnul intelec-
tualităţii autentice sunt contrazicerile cu civilitate. Şi
vreau să ajung la diagnozele lui C. Coroiu, cu care intru
în deplin acord, la observările sale fine, ca de pildă: Ioan
Adam, „eseist cu o remarcabilă imaginaţie a ideilor”; Ni-
colae Mecu, Mircea Martin şi Andrei Terian „sunt cei mai
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profunzi analişti ai călinescianismului”. Da, da, da, in-
dubitabil Constantin Călin este „cercetătorul, biograful
şi exigentul cel mai bun al lui Bacovia”; iubirea lui Con-
stantin Călin pentru Bacovia „este una rece”; şi stranie,
ca însăşi existenţa şi texistenţa poetului. Dar „nunta cu
garoafe albe” cu PCR-ul nu i-a priit lui Bacovia, cum n-a
priit apropierea de Putere a nimănui dintre marii scrii-
tori.

Câte fraze care denotă „esprit de finesse” n-aş putea
decupa din fiece capitol al cărţilor lui C.C.! Jurnalismul
radio (17 ani: 1975-85) i-a asigurat o vizibilitate accen-
tuată. Iar colaborările la „Cultura” lui Buzura, „Adevărul
literar şi artistic”, „Convorbiri literare” etc. i-au împlinit
altfel profilul. Cred că din perioada radio provine epitetul
eminent, pus prea repede lângă nume ce nimic nu au
a-mi spune; în Târgul Ieşilor, dulcele, sunt destui neave-
niţi în eminescologie (după regretatul Mihai Drăgan, în-
tâiul eminescolog),
în cercetarea cea de
toate zilele, în edito-
logie. Aş fi pus mai
multe bemoluri pen-
tru droaia de me-
diocri celebri ai
urbei. Sintagma erou
intelectual a lui
G.  Călinescu nu-i
aplicabilă fitecui (cu
atât mai puţin apela-
tivul maitre).

Cu adevărat,
Perpessicius este un
erou intelectual, edi-
ţia sa Eminescu fiind
un monument „mai
trainic decât bron-
zul”, chit că unora
statuia poetului le
sună a gol. Iată ce scria Ov. S. Crohmălniceanu, în în-
tunecatul an 1949: „Suntem unul dintre puţinele po-
poare care avem nenorocul (subl. mea, Magda
Ursache) ca figura majoră a poeziei noastre să fie pri-
zonieră, cu tot geniul ei, unei concepţii de viaţă reacţio-
nare”. Şi încă: „Nouă ne revine sarcina de a arăta în
lumina marxism-leninismului ce e rătăcire, fugă de
luptă, spaimă şi duşmănie pentru progres în aceste ple-
doarii pentru nefiinţă”. Sarcină îndeplinită! Croh era
strâns secondat de Ion Vitner („conştiinţa mistificată a
poetului, prin al cărui scris s-a pronunţat gura vetustă a
marii moşierimi”) şi de Nicolae Moraru, care a epurat
Doina. Şi epurarea a durat până în ’89, când Petru Cre-
ţia a scos Ediţia Maiorescu. 

Contrar aşteptărilor noastre, pentru că am sperat
postsocialist în valorizări corecte, am văzut cum apar
ierarhizări suspecte. Bonciu mai bun decât Rebreanu?
Gellu Naum mai bun decât Arghezi? Ca şi cum n-ar
avea fiecare locul său. C.C. constată şi el: „cominterni-
ştii mutanţi de azi” sunt „inspiraţi” de sinistrul Novicov.
Mişa, în precara lui românească, cerea în ziare de par-
tid împuşcarea universitarilor nealiniaţi. Exagerează

cine spune că avem de-a face cu un alt holocaust cul-
tural? Nu. Douămiismul, cu ramuri ca fracturism, mini-
malism, utilitarism, decepţionism, neoexpresionism,
bate război cu oricine: clasici, criterionişti, gândirişti,
Şcoala de la Târgovişte, postmodernişti...

Soluţia nu-i alta decât să mizăm pe Cultură, aşa cum
îndeamnă acad. Eugen Simion: „Români, mizaţi pe cul-
tură!” Mi-am permis majuscula, tot aşa cum uzez de
majusculă în cazul Memoriei. Şi nu mă refer aici la re-
memorări diverse şi inverse, scrise cu interesul albirii
CV-ului, pentru „cosmetizarea jenantă a unor (auto)bio-
grafii nu tocmai lipsite de pete şi de păcate”, cum no-
tează Coroiu.

Dar, sursum corda! Demitizările trec, pietrele de
reper rămân. De aceea Const. Coroiu, pune accent pe
familia editorilor de prim plan: Perpessicius, Iordan
Datcu, Nicolae Mecu, N. Gheran... Şi eu cred că dispa-

riţia Editurii Mi-
nerva e cea mai
mare eroare, una
programată şi „da-
torată” în cea mai
mare parte lui Zigu
Ornea. Carte ief-
tină, cum voia Du-
mitru Stăncescu,
entuziastul fonda-
tor al Bibliotecii
pentru toţi, nu mai
avem, preţurile
enorme fac gol în
librării; ce-i mai
trist e că dispare
bookuria lecturii.
Şi cât s-a scris
despre Cum se ci-
teşte, eseul lui Că-
linescu! Eu, una,

ocolesc romanele de acţiune aşa cum ar face-o un stra-
teg militar; nici romanele de analiză nu le citesc „culcat
pe spate”. Petru Ursache citea ce-l interesa în mod spe-
cial în picioare. Viaţa lui e (ne)cuprinsă în cărţi, ca şi a
mea. Şi-i jindul după cea cuprinsă în ele, imposibilitatea
de a trece prin toate. Dar ce trist ar fi dacă am spune
că totul e citit! Pe un personaj de roman l-am făcut să
mângâie o foaie ca pe obrazul unei femei de care era
îndrăgostit. Ca Emil Codreanu de Adela. Or, Ibrăileanu
a iubit mai mult „femei din cărţi” decât femei reale.

C. Coroiu e un împătimit al lecturii în linia Călinescu-
Ibrăileanu-Const. Ciopraga. Felul cum le selectează pe
cele despre care scrie spune multe despre eseist. În
fond, cărţile noastre sunt un autoportret într-o oglindă-
cristal, în una spartă, în una de bâlci, unde şoricelul se
vede leu şi pisica elefant... „Oglindezia” (mulţumesc,
Şerban Foarţă!) e mare.

Îi doresc, la ceas aniversar, să rămână cât mai multă
vreme „în spaţiul închis al literaturii şi totodată deschis
spre atâtea zări”, aşa cum formulează el însuşi.

Rezistenţa prin lectură e un titlu bun de eseu. Şi mai
bun: Memoria rezistenţei prin lectură. I-l dăruiesc.

Focşani – Piaţa Munteniei
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Cum spuneam în numărul trecut al revistei, am des-
coperit, 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. Reiau.
„Iulie 1973, București” e trecut la începutul lor cu creion
carioca roșu. 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 ne-
calificat, manipulant”; legând evenimentele între ele, e
clar că trebuia să supraviețuiesc, să am un minim sala-
riu, oricum; 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,
conform cărții de muncă). Perioada mea de boemă (de
șapte ani, din toamna anului 1967 în vara 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 era atotprezentă… Public, deci, în conti-
nuare pagini din acest jurnal trist. Mi se vindecase mâna
accidentată la mină? Boema era asezonată și cu bău-
tură, femei, tutun (după căsătorie, din 1976, le voi aban-
dona pe toate). Aveam 23 de ani, conduceam un
cenaclu studențesc la o casă de cultură, alături de pro-
zatorul Corneliu Omescu, frecventam alte cenacluri din
București. Eram plin de datorii, scriam versuri și proză
fără să-mi fi găsit un drum al meu, n-aveam iluzii…

*
Miercuri, 4 iulie 1973. Trezit târziu dimineață, la ser-

viciu la ora 11. Mi se atrage atenția pentru după-amiaza
de ieri. Masa la cantină, absolut infectă, am început să
iau Ulcerotrat. La IATC are loc sesiunea de admitere,
etapa I eliminatorie. Ștefan Humăilă, mâine de la 17 la
19.30 la regie teatru. 7 locuri și 50 de candidați. La regie
film 7 locuri, 107 înscriși. La artă dramatică, băieți 206
înscriși, fete 260 și pentru fiecare câte 15 locuri. La tea-

trologie-filmologie, 7 locuri și 54 înscriși. Întâlnire cu Fe-
cioara, strălucitoare, cafea, discută cu un băiat de la ac-
torie, nu-l iubește dar crede că se mărită cu el. Eu ce
mai fac, ce mai face „fata aia cu care m-a văzut de vreo
trei ori”. La șantier, anost, încep să relecturez
„Letopisețul…” lui Neculce. Telefon Vioricăi, să ne întâl-
nim. Telefon lui Paul Lupescu, a venit vărul meu Nicolae
Rachieru să dea examen de admitere la Construcții.
Masa de seară la cantina șantierului, macaroane. La
19.30 întrevedere cu Viorica. Privind-o atent, nas acvi-
lin, îmbrăcată elegant și costisitor, brunetă, pe degete
cu inele de aur, la gât cu cruciuliță de aur, țigări Kent.
Oaie neîmblânzită. Îmi e foame. Apropo, la întâlnirea cu
Fecioara, mare mirare mare față de cât am putut să slă-
besc. Arăt din ce în mai rău, desigur. Nu mai am lame
de ras, nici apă de colonie.

Joi, 5 iulie 1973. Bărbierit cu lamă veche. Întâlnire
la ora 9 cu vărul Nicolae Rachieru, cafea până la ora
12. La șantier, de la ora 13 la 13.30, când am plecat pe
ploaie. Nu m-aș mira să mă lichideze ăștia de pe
șantier, nu am nimic de făcut, de ce să stau aici? Ud
până la piele, mai ales la picioare, „acasă” (la gazdă)
baie și somn lung. La piciorul drept, în talpă, rană (fă-
cută de o piatră ascuțită), șchiopătez încă nesesizabil.
După ora 18, până seara târziu, cu Dida și Cristina în
așteptarea rezultatului lui Ștefan Humăilă (coleg de ce-
naclu). Admis! Adrian Negru, alt cenaclist, candidează
la teatrologie-filmologie, azi a dat teza. La șantier, la
masa de prânz, fasole și foarte mare harababură (mi-
zerie, ploaie, scandal). La masa de seară am renunțat,
am bonul de cantină în buzunar. Vărul Nicolae îmi dă
15 lei. Fumez trei pachete „Carpați”, la unul ajutat de
cei din jur. Aseară am fost căutat târziu la telefon de la
Buzău, nu eram acasă. Informație sigură, sesiunea de
admitere din toamnă se dă în luna august, cursurile uni-
versitare începând în 15-17 septembrie 1973. Basta,
deci.

Vineri, 6 iulie 1973. M-am trezit și azi târziu, după
ora 10, am mâncat la baraca șantierului, abia la ora 13
am mers la serviciu. Ceva discuții, puțin îmi pasă. Tră-

Liviu Ioan Stoiciu

ÎMI PLÂNG DE MILĂ. LA 23 DE ANI,
LA BUCUREŞTI
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iesc, vai, cu Nimeni pentru Nimeni. Nu aștept nimic,
doar să mor. Gândul sinuciderii nu mă lasă… Până la
ora 17.30 am scris o poezie. Telefon Svetlanei, îmi răs-
punde mama ei acum, că mă roagă să revin peste o
săptămână: că Victor Pencu suferă… Zetea, șeful ser-
viciului personal din cadrul Studioului cinematografic
Buftea mă invită la fața locului, să vorbesc neapărat cu
„Domnul Olaru”, înlocuitorul său cât va lipsi pentru con-
cediu de odihnă. Masa de seară, macaroane. Nu mă
pot obișnui cu bucătăria acestui șantier, e o cantină im-
posibilă. Deși flămând, n-am mâncat niciodată măcar
aproape tot din farfurie, cât de cât aproape… La
Doamna Haș, pe scurt. Scrisoare de la Ana: „Sunt în
grupa de la Vișinești”, „copilul nostru s-a dus. E primul
nostru copil și ultimul care mai pleacă așa”, „mortul are
lumânare în formă de colac”, „în groapă îi pun sac cu
provizii, vase, băutură”, „îi dezleagă bărbia și picioarele
ca să nu plece împiedicat” – la Ursa. Și: „Este un copac
aici cu urmă de opincă pe scoarță. Oamenii spun că
dacă numeri nu știu câți pași de la el spre miazănoapte
și sapi, dai de comoara haiducului Grozea”. A făcut
plajă, a răcit, are dureri crunte acolo jos. De la Buzău:
„Știi ceva? Dacă nu reușesc nici acum, vreau să dăm
undeva într-un oraș (același oraș) și eu și tu. Vrei?”, în
4 august împlinește 19 ani. Cu vărul Nicolae, apoi cu
Ștefan Humăilă și Cristina prin București toată seara.
Adrian Negru a picat la examen! Vărul îmi dă 20 de lei
și un pachet „Carpați”, inițial l-am refuzat, mi-e tot mai
rușine de situația mea. Nu-mi vin banii de la Petroșani,
nici măcar o scrisoare de la Mina Dâlja nu sosește…

Sâmbătă, 7 iulie 1973. Scrisoare Anei Haș: „Nu voi
pleca din București. Cum voi supraviețui de aici înainte
habar nu am, nu contează. Cred că am hotărât: dacă e
vorba de moarte, o pot provoca și în București, dacă
atât mi-a mai rămas. Deja hotărârea asta nu mai are
nici o importanță”. Nu merg azi la serviciu, pe șantier.
În schimb, la ora 9.13 iau tren spre Buftea, apoi mașină.
La studiourile cinematografice, domnul căutat, „Olaru”,
lipsește, să revin, cu scuzele de rigoare. Mă înjur de-
geaba. Înapoi spre București cu autobuz. Servesc masa
la prânz la cantină. Îmi blestem zilele cu cantina asta
de șantier. Căutat de Viorica la telefon, preumblare cu
ea prin parcul Herăstrău, coniac și Kent, plus L&B,
dans, la grădina de vară Bordei. Plină de bani fata asta!
Apropo, a aruncat cârlig: e fecioară. Mulțumesc Dom-
nului. Să nu uit, Mariana, colegă de șantier, m-a invitat
la excursia pentru Cabana Piatra Arsă, am zis
mulțumesc, nu, „n-am chef”. Mi-ar fi prins bine totuși ex-
cursia asta pe gratis, sâmbătă și duminică în afara
Bucureștiului. Dar eu n-am ce să mănânc în București,
darmite pe drum. Viorica îmi dă bani pentru două spec-
tacole de film. Noapte de bețivi, noapte pentru Ana. Îmi
e dor.

Duminică, 8 iulie 1973. În drum spre cinema Patria,
întâlnire cu Liviu Condruț, văr dinspre tata, stomatolog.
Era însoțit de o țiitoare, se cam ferea. Cafea ness. Eu,
bineînțeles, n-am bani. Două bilete la film pentru ora 19
(unul pentru Viorica). Telefon din Constanța, Luminița:
Am sau n-am de gând să vin în vara asta pe litoral? Vio-
rica mă anunță că e obligată de părinți să plece la nuntă

într-o comună de lângă București, cu autoturismul ei.
La întâmplare dau telefon lui Haralambie Grecu (Nota
LIS-2018: Călugăr la Mănăstirea Antim, cu studii de teo-
logie, poet și eseist luminat, Haralambie Grecu era
membru al cenaclului studențesc pe care îl conduceam;
de multe ori m-a găzduit în chilia lui. E plecat în SUA de
zeci de ani, e ieromonah; din când în când îmi trimite
câte un semn de binecuvântare prin fratele lui, Iordan
Grecu, călugăr ieromonah la Mănăstirea Cernica, azi
poet cunoscut, a publicat multe cărți originale de versuri
religioase). Vizionăm împreună „Un om în sălbăticie”, o
tâmpenie americană (interesant prim-planul unei mâini).
Fără măcar să apuc să deschid gura, „știu eu că nu ai
bani”, îmi dă 50 de lei. Uriașă pomană! Toată ziua
mi-am bătut capul cu poemul început vineri, la serviciu,
pe șantier, „Petreceri ascunse”. Fără cantină, mănânc
seara o felie de cașcaval. Tare am slăbit, nici un panta-
lon nu mai stă pe mine. M-am bărbierit și azi cu lamă
veche, mă ustură fața al naibii, neavând apă de colonie
după ras, poate mă umplu de coșuri. Ei, și?

Luni, 9 iulie 1973. Mă trezesc, nici mai mult, nici mai
puțin, la ora 12. Masă cantină, șantier serviciu. Ceva ră-
fuieli cu șefii și gata, sunt oricum pe picior de plecare –
până la 17.30, când servesc infecta masă de seară.
Apoi la cenaclul „G. Bacovia”, multă, foarte multă
asistență, a citit poeme Dan Verona (și încă un ipochi-
men necunoscut). Discuție cu Haralambie Grecu, mâine
pleacă iar și iar în provincie. Acasă la Puiu Alexan-
drescu, e obosit, abia întors dintr-o excursie întâmplă-
toare cu Nora, tovarășa-i de pat. Îmi dă 100 de lei,
mâncare; dactilografiez la el poemul terminat duminică,
revizuit.

Marți, 10 iulie 1973. Mă trezește vărul meu, Nicolae
Rachieru cu telefon la ora 9.30. În preumblare cu el prin
magazine și cafea, la ora 15 are probă scrisă la Drumuri
și poduri în cadrul Facultății de construcții — subingi-
neri: 60 de locuri și 46 de candidați! Baftă să fie. Cantină
pentru prânz, fasole verde proastă. La serviciu de la ora
13.30, citesc din „Criticele” lui Maiorescu printre picături.
La 17.30 plecare. Masă de seară, orez. Nu mai suport
mâncarea, nu mai pot mânca, s-a agravat rău gastrita
hiperacidă. La cenaclul nostru, cu Corneliu Omescu,
sunt prezenți între alții G. Buliga, Roxana Procopiescu,
Mihail Grămescu, poezie. Puiu Alexandrescu îmi dă
125  lei, cum voi returna eu banii luați de la prieteni?
C.  Omescu mă anunță că ar fi vorbit cu Romulus Guga
despre banii mei, să mai aștept vreo două luni; și-mi
transmite salutări. Mersi. (Nota LIS-2018: Romulus
Gura era redactor-șef la revista Vatra și președinte al
juriului care m-a premiat pentru proză la un concurs or-
ganizat la finalul anului 1972; era un premiu consistent
în bani, anunțat ca atare de Vatra; n-am primit contra-
valoarea premiului niciodată; măcar să fi primit drepturi
de autor pe proza publicată de revistă; nimic) Corneliu
Omescu îmi dă un pachet de țigări Carpați. Citesc din
„Petreceri ascunse”, cinci poeme (III și IV sunt refuzate).
Octavian Poștoacă (directorul Casei de cultură sector  4,
din Mântuleasa, unde avem cenaclul) îmi plânge milă,
sic! Îmi plâng și eu de milă.

(va urma)
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Dorind să pot pătrunde mai bine în intimitatea celui
care a fost Al. Vaida-Voevod, șeful delegației noastre la
Conferința de Pace de la Paris în urma Primului Război
Mondial, am apelat cum era și firesc la memoriile pe
care omul politic le-a redactat în anii senectuții, după
retragerea sa totală din viața publică în timpul regimului
comunist. Deși a fost o dată sau de două ori oaspete al
Securității Partidului Comunist, prim-ministrul și om po-
litic intrebelic n-a mai apucat să intre pe lista viitorilor
pacienți de la Sighet, fiind iertat de închisoare, dar ținut
sub o observație  permanentă, spre a nu i se permite
niciun fel de ieșire publică. De altfel, în anii care au
urmat fostului guvern Dr. Petru Groza, el nu prezenta
deocamdată vreun pericol pentru noua stăpânire. Nu
același lucru se poate spune despre colegul său de

deputăție de la Pesta și participant de seamă la lupta
pentru făurirea României Mari, Iuliu Maniu, care în acei
ani juca încă un rol  activ în politică, fiind socotit ca prin-
cipal oponent al regimului comunist, și ca atare asupra
lui s-au canalizat, în urma alegerilor din 1946, toate ata-
curile „luptei de clasă” aplicate de noul partid al prole-
tarilor, Al. Vaida-Voevod a fost trecut pe linie moartă, el
însuși înțelegând că acest lucru este singura sa moda-
litate de supraviețuire. Desigur că pentru omul de
acțiune și pentru omul de lume obișnuit a fi prezent la
toate manifestările cultural-artistice ale neamului, faptul
în sine a echivalat cu o adevărată „închisoare psihică”
greu de suportat. Voința lui exemplară, de om hârșit și
trecut prin multe, l-a obligat să respecte această
restricție, lăsându-se captivat de rememorarea propriu-
lui său drum de om public, prin retragerea totală în tre-
cut, spre a pune la dispoziția viitorimii câteva probe de
viață și îndrumări ce puteau fi desprinse din acest traiect
existențial.

Cele dintâi amintiri vin să completeze informațiile
noastre despre modul în care familiile românilor din Ar-
deal cu oarecare dare de seamă se înscriau în curentul
mai larg de opoziție și luptă națională la nivel local, în-
cercând a păstra datinile și tradițiile moștenite și încer-
când, prin școală și instrucție riguroasă, să ofere fiilor
lor accesul în păturile cele mai de sus ale ocârmuirii. Îl
vom putea urmări astfel pe tatăl celor doi copii Vaida,
proprietar de pământ și om de afaceri, încercând să ră-
mână la suprafață în ghemul de intrigi și încrengături de
familie, complicat și mai abitir după moartea prea tim-
purie a soției sale, când s-a văzut, după o viață risipită
și dedată la toate plăcerile ce ți le putea oferi o situație
și o poziție bună în cadrul comunității, confruntat cu
situația de a crește și educa doi tineri nevârstnici, cărora
le lipsea îndrumarea maternă. Rude mai apropiate sau
mai îndepărtate își fac simțită prezența în viața familiei,
iar relațiile de rudenie (între acestea figurează familiile
Bohățel și Popovici) sunt bine puse în evidență de me-
morialist, mai ales atunci când ele au oarecari repercu-
siuni asupra copilăriei și adolescenței sale. În jurul
tatălui se țes anumite planuri și proiecte de mariaj, dar,
gândindu-se la interesele copiilor săi, el renunță în cele

Mircea Popa

RECITIND MEMORIILE 
LUI AL. VAIDA-VOEVOD
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din urmă să-și mai lege existența de cineva, dedi-
cându-se în întregime pregătirii viitorului acestora.
Ajunge să-și conducă singur afacerile gospodăriei și să
ia, treptat-treptat, etapă de etapă, hotărârile cele mai
înțelepte privind educația lor școlară. I-a trecut prin școli
ungurești, necesare bunei deprinderi a limbii, apoi prin
școli germane, încât să poată fi oricând la înălțimea
unor responsabilități majore, pentru ca în cele din urmă
să-i dea și la școli românești. În urma acestor
experiențe fundamentale pentru ei, dublate cu inițieri li-
terare și muzicale corespunzătoare, cei doi copii i-au
răsplătit eforturile cu note maxime și poziții de fruntași
la învățătură peste tot pe unde au trecut. Sunt de reținut
astfel relatările despre mentalitățile societății românești
transilvănene, obiceiurile de familie, încrengăturile de
rudenie, de foarte multe ori depășind cadrul strict
național, aspecte legate de vestimentație, gastronomie,
viața de la țară de tip patriarhal, educație și preocupări
ale comunităților aflate în relaționare. E demn de atenție
modul în care fratele mai mare, Ioan, a  putut răspunde
la provocările pe care viața i le-a pus în față, scriind
poezii și promovând clasele ca elev fruntaș, pe când,
fratele său, mai tânărul Alexandru, a înțeles să se im-
plice în activitatea culturală a micii comunități în care
trăia, dezvoltându-și calitățile de publicist și de om de-
dicat idealului național. Acest tip de poziționare l-a pro-
pulsat de tânăr în viața publică, el activând încă de pe
băncile facultății pe tărâm studențesc, fiind delegat la
congresele studențești din România, dar și la întâlniri
de lucru cu reprezentanți ai Ligii pentru unitatea româ-
nilor de pretutindeni, sau cu colegi de idei și de acțiune,
întâlniți la Buzău, București, Brașov, Iași, cum este și
cazul cu legământul depus pe stindardul românesc,
împărțit în trei culori diferite, după apartenența provin-
ciilor implicate.  Generația lui trăiește cu convingerea
că „tot ce era dincolo de Predeal era un Eden”. Un ade-
vărat corolar l-a reprezentat pentru tinerii studenți ro-
mâni trăitori într-un mediu ostil, ideea de latinitate și de
continuitate istorică a neamului. „Această credință,
afirmă el, vibra mândră în copii generației mele, bieți ro-
mâni răzlețiți, izolați prin școlile maghiare, expuși orgo-
liului și batjocoririlor «rasei dominante», tratamentului
de milogiți, tolerați, opunându-i disprețul fiilor Romei
contra barbarilor turanici.” Ca student la Medicină (deși
intenția tatălui a fost aceea de a-i pregăti pentru o ca-
rieră diplomatică), tânărul Vaida a activat în cadrul
societății „România Jună”, să lege prietenii durabile,
cum a fost aceea cu A.C. Popovici, dar și cu alți fruntași
politici ai grupurilor etnice aflate în situația de asuprire
pe care o trăiau cu toții. Viena acelor vremi i-a oferit un
larg câmp de afirmare, întrucât orașul era un centru
cosmopolit, în care toate rasele și națiile își aveau pro-
priile posibilități de accedere la forma superioare de or-
ganizare națională, și unde, până la un anumit punct,
acestea erau încurajate sau tolerate. Posedând o bună
cultură literară și politică, tânărul Vaida va deveni un
adevărat ferment cultural românesc, un mesager al
schimburilor de opinii dintre românii transilvăneni și cei
din România, un tânăr prețuit pentru conduita și demni-
tatea de care dădea dovadă. A ajuns să redacteze și să
susțină cuvântări în numele comunității studenților ro-
mâni vienezi, fiind ales în fruntea societății „România

Jună”, să fie invitat sau delegat la o serie de manifestări
ale  luptelor studențești sau ale fruntașilor PNR din
Transilvania, astfel că atunci când s-a pus problema re-
dactării unui organ de presă al parlamentarilor români,
lui i s-a rezervat, alături de Aurel Vlad, rolul de primă
vioară. Deși tânăr, a luat asupra sa sarcina conducerii
ziarului „Lupta” de la Budapesta, rol pe care și l-a înde-
plinit cu reală devoțiune. Aflăm astfel că sarcina de re-
dactor la „Lupta” n-a fost deloc ușoară, trebuind să
răspundă prompt la o serie de obligații de serviciu, pe
care nu le putea prevedea și care se soldau întot-
deauna cu ore de sacrificiu. De unde mărturisirea sa in-
tempestivă: „Și eu eram silit să scriu în câte o
săptămână 3-5 articole de fond. Ca să acopăr sărăcia,
schimbam nu numai inițialele, indicând autorul, ci și sti-
lul: când propoziții lungi, când stil concis, când cuvinte
arhaice-latinisme, când neologisme, slavisme, apoi ma-
sacrarea prin presărare de regionalisme.” (I, p. 118).

Un capitol substanțial al paginilor sale memorialistice
este consacrat intrării lui în lupta politică și mai ales a
participării sale la campaniile electorale ale sale sau ale
colegilor săi, unde contactul cu poporul de rând repre-
zenta o experiență nouă, întrucât presupunea și exer-
sarea unei arte oratorice potrivite și adaptate fiecărui
sătuc sau orășel în parte. Era nevoie de o bună
cunoaștere a oamenilor, de ieșirea în arenă cu un pro-
gram electoral atractiv, de atragerea și organizarea unor
forțe combative noi, adeseori duse în conivență cu cele
ale Partidului Social-democrat din Ungaria și Transilva-
nia, care își avea propriile adunări publice, legate de
propriile obiective ale luptei pentru drept de vot univer-
sal. În urma acestor dese confruntări se conturează și
nevoia comunicării propriilor opinii și învățăminte bazate
pe observații atente la fața locului. Facem astfel
cunoștință cu adevărate pagini de reportaj trăite în urma
alegerilor din Banat și din jurul Aradului, dar și din zona
Devei, Albei Iulii, Vințului de Jos, Dumbrăveni, din Țara
Moților, unde realitățile sociale în care trăiau moții au
generat nașterea unor puncte de vedere mai radicale și
mai bine întemeiate din perspectivă politică. Aflăm astfel
că primul discurs electoral l-a rostit la Zlatna în ianuarie
1905, într-un fel de verandă, ticsită cu lume țărănească,
unde a impresionat prin modul în care a atacat subiec-
tul. Apoi, în 1906, a candidat la Șomcuta Mare, unde se
aflau arondate mai multe sate, 64 la număr, ceea ce asi-
gura o încredere mai mare în reușită. Nu de puține ori
aceste lupte se soldau cu confruntări deschise cu jan-
darmii trimiși de guvern pentru a amenința și a influența
direct rezultatul alegerilor, iar adunările electorale se
soldau nu de puține ori cu arestări, condamnări, pro-
cese de presă, închisori. Apoi, când el și unii dintre co-
legii săi de politică au fost aleși deputați în parlamentul
din Budapesta a început o altă experiență de luptă, sol-
dată cu strângerea rândurilor în jurul Clubului parlamen-
tar al națiunilor asuprite din imperiul dualist, în
colaborarea strânsă cu deputații slovacilor, cehilor, sâr-
bilor, rutenilor etc. Etapa luptelor parlamentare este una
dintre cele mai bine prinse în carte, cu referiri directe la
situația regimului școlar, la persecuțiile și măsurile în-
dreptate împotriva școlilor românești de legile lui Trefort
sau Apponyi, de politica din domeniul bisericesc prin în-
cercarea de spargere a coeziunii acesteia prin crearea
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episcopiei de Hajdúdorog, sau prin alegerea lui Mangra
ca mitropolit ortodox, așa cum figurează această însem-
nare resentimentară: „Demnitatea lui înaltă dobândită
prin frauda ordonată de Tisza, era marea noastră grijă.”

Un alt grup de probleme, despre care memorialistica
lui Vaida oferă numeroase informații de primă
importanță, privește relația sa cu Goga și cu grupul „ti-
nerilor oțeliți”, grup  condus de acesta în cadrul „Tribu-
nei” arădane, și care, la un moment dat, a reușit să
dețină cel mai ridicat capital de popularitate și simpatie
în rândul cititorilor din întreaga Transilvaniei, grup pe
care partida Rațiu-Pop de Băsești-Goldiș-Mihali-Vaida
nu a fost dispusă să-l cauționeze. Cele două grupări au
devenit adversare directe, fiind nevoie de măsuri radi-
cale de suprimare a „Tribunei” și de păstrarea unității
partidului în jurul ziarului „Românul” condus de Goldiș.
Misiunea de mediere reprezentată de Constantin Stere
a dus în cele din urmă la reducerea la tăcere a grupării
lui Goga, care a și trecut munții în România în 1914,
spre a duce alături de Vasile Lucaciu lupta pentru intra-
rea în război a României pentru cauza Transilvaniei.
Pentru anihilarea grupării tribuniste, Vaida scrie și o
broșură, în care este vizat în primul rând Goga, care
este totuși cruțat în oarecare măsură, dându-și seama
de valoarea simbolică reprezentată de substanţiala lui
popularitate în rândul marelui public. Așa este de pildă
consemnarea sa despre grațierea lui Goga la 7 ianuarie
1910, după ce acesta fusese arestat în mod samavolnic
la Budapesta și dus sub escortă la parchetul de la Cluj.
În ceea ce privește lichidarea grupării tribuniste poziția
lui este intransigentă, pe motiv că aceștia ar duce la slă-
birea coeziunii partidului. În consecință, contribuția pu-
blicistică a acestor tribuniști este atent cântărită,
majoritatea acestora fiind sever judecați, făcându-se
numeroase referiri la prestația lor politică, între care
putem aminti pe Iosif Schiopul (semna și cu pseudoni-
mul Mefisto), Ion Montani, Sever Bocu, Roman Cioro-
gariu, Nicolae Oncu ş.a.

La fel de interesante sunt paginile din memorii în
care combate gruparea trădătoare a lui Mangra-Sie-
gescu-Burdea, care a adus grave prejudicii luptelor
naționale, dar și a poziției ambigue a lui Slavici. În pa-
ralel, alte capitole ale memoriilor ne pun la curent cu
efortul său de a contrabalansa politica guvernamentală
printr-o strângere a rândurilor dimpreună cu deputații
popoarelor asuprite din imperiu, dar și prin furnizarea
de date concrete prințului moștenitor, în vederea pre-
gătirii acestuia pentru o altfel de politică decât aceea
dusă de tatăl său ramolitul Franz Iosif. E vorba de gru-
pul de la Belvedere, alcătuit din câțiva apropiați ai arhi-
ducelui Ferdinand, care se va strădui să dea o altă
orientare politicii generale. Între oamenii de seamă ai
acestei grupări se numără primarul Vienei, Karl Lueger,
Milan Hodza, Carol Stodola, Kristoffy, Maximilian Beck,
Alexandru Brosch, colonelul Bandolf. Prin asasinarea
prințului, gruparea se destramă.

Desigur că evenimentele care privesc pregătirea te-
renului pentru realizarea Marii Uniri, actele și manifes-
tele referitoare la organizarea Marii Adunări de la Alba
Iulia, dar și cele care au precedat ruperea legăturilor cu
ocârmuirea dualistă, începând cu adunarea de la Ora-
dea din casa lui Aurel Lazăr până la tratativele cu Jaszi

de la Arad, ocupă un loc important în rândul confesiuni-
lor sale. Vaida își revendică paternitatea asupra Notei
ultimative către guvernul maghiar din 14 octombrie
1918, notă citită de el în ședința ultimă a parlamentului
maghiar, precum și a altor inițiative din acea perioadă
pregătitoare a marilor evenimente. Politician abil și
pragmatic, Vaida-Voevod are intuiția multor acțiuni ale
guvernului, iar articolele publicate de el în „Lupta” pro-
bează o bună înțelegere a fenomenelor politice la care
asistă. Unele orientări pe care le preconizează provin
din analizele făcute în cadrul grupului de la Belvedere
și care judecă la modul critic majoritatea măsurilor luate
de guvernele maghiare, în special al celui al lui Ștefan
Tisza, care doar mima dorința de a conduce unele tra-
tative de împăcare cu fruntaşii PNR, pe când, în reali-
tate, ele devin din ce în ce mai reprobabile. Invocarea
rolului jucat în această ecuație de deputatul slovac
Milan Hodza, contribuie la clarificarea liniei politice ur-
mate în mod practic, linie care încerca o contracarare a
influenței maghiare în cancelarie și administrație. Odată
cu câștigarea războiului și înfrângerea trupelor Triplei
Alianțe, el va saluta apariția celor 14 puncte ale
președintelui american Wilson. Vaida-Voevod a fost ani
de zile purtătorul de cuvânt al intereselor națiunii ro-
mâne în cadrul acestui grup, a cărui eficiență s-ar fi
putut dovedi hotărâtoare odată cu accesul la putere al
lui Franz Ferdinand. Aflăm astfel că la un moment dat
el scrie direct președintelui Wilson, cu care a avut oca-
zia să se întâlnească mai târziu în timpul convorbirilor
de la Conferința de pace.  

Memoriile lui Vaida-Voevod sunt interesante și din
alt punct de vedere. Omul politic este dublat în
permanență de omul de cultură și de un acut observator
al mediilor sociale transilvănene, al psihologiilor și
direcțiilor de acțiune ale unor apropiați colegi de partid.
Pentru cunoașterea exactă a realităților epocii par-
cur gerea acestor pagini este absolut necesară. Intuiția
sa politică, convingerile politice, starea societății arde-
lene din perioada vieții sale beneficiază de o zugrăvire
și o reconstituire cât mai apropiată de adevăr, astfel
încât tabloul obținut se prelungește și dincolo de Marea
Unire, la etape și perioade din viața  sa când a fost prim-
ministru și când judecă în cuvinte destul de critice oa-
meni și realități ce se cer atent explorate. Cu toate că
această zonă produce și întâlnirea cu un oarecare con-
servatorism, iminent pentru formația omului și poziția sa
socială, mai ales după încheierea procesului Marii Uniri,
prin rolul care l-a avut în delegația desemnată să ducă
mesajul adunării de la Alba Iulia Casei regale, apoi în
cadrul Consiliului Dirigent și chiar într-unul din primele
guverne pe care le-a condus în 1920, surprinde o atitu-
dine constructivă pentru politica noastră externă – în-
cercarea sa de a trata chestiunea Basarabiei direct cu
Uniunea Sovietică, fapt pentru care propune și
recunoașterea noului stat comunist, cu care voia să
ajungă la semnarea unui acord privind recunoașterea
Basarabiei ca pământ românesc, acțiune de la care a
fost împiedecat sistematic de forțe oculte care nu i-au
înțeles gravitatea și importanța gestului și care au dus
Basarabia la o nouă răpire. Desigur că poziția sa poli-
tică de la o etapă la alta necesită nuanțări și aprecieri
diferite, dar, în mare, omul rămâne onest până la capăt



centenarul întregirii

16 SAECULUM 5-6/2018PR
O

și perfect devotat slujirii intereselor neamului său.
Din acest punct de vedere ni s-a părut de mare uti-

litate să acordăm mai multă atenție unor convingeri și
atitudini ce caracterizează modul său de gândire și de
comportament faţă de unele mentalități, metehne sau
fixații privind grupurile de forță și de gândire  cu care se
confruntă, spre a le conferi acea doză de credibilitate
ce le face atractive sub raportul meditației și observației
directe. Întrucât ele sunt rodul unor îndelungi observații
și cunoașteri nemijlocite, am socotit necesar să reiterăm
câteva dintre aceste constatări, a căror valabilitate ni
s-a părut a nu fi estompată de timp. De mare importanță
ni s-a părut astfel modul său sincer și lucid de a judeca
un anume tipar de comportament al politicii generale
maghiare, tipar care, cu mici excepții, a rămas fixat și
astăzi într-un fel de gândire împietrită și anacronică, de
un primitivism subiacent. Iată, de pildă, care este punc-
tul său de vedere referitor la atitudinea ultra-șovină a
percepției greșite emanată de aristocratismul feudalist
învederat: 

„Echilibristica tacticii politice între colaborarea iscu-
sită a jongleriei dintre dinastie și sentimentul național
excitat acoperea pentru străinătate și pentru masele
maghiare realitatea: susținerea neatinsă a feudalismu-
lui. Latifundiile, majoratele, întreaga legislație,
administrație, justiție, finanțe, armată, în aparență de-
mocratice, asigurau latifundiarilor, ca și clasă socială, o
stare de practice privilegii. Prin aceasta, ei au putut să
se bucure de deținerea puterii politice în stat, ei să fie
însuși statul, ca înainte de 1848” (Coloman Tisza).
Cetățeanul maghiar era zilnic hipnotizat prin presă. Un
serviciu poștal bine organizat și însușirea artei cititului,
prin școli maghiare, servea nu culturii, ci, prin lectura
ziarelor, exproprierii cugetării politice logice a omului de
rând, prin deturnarea acesteia pe latura sentimentală,
în contra dinastiei, Austriei, neamțului, nemaghiarilor.
Din când în când, urma câte o înscenare de răsună-
toare zguduire și deturnare a atenției maselor de la ne-
cazurile reale care le pășteau, înălțându-le asupra
trandafiriilor plaiuri de imagini sentimentale naționale
(...) Bogăția, tradiția stăpânirii politice, armata, poliția,
de partea oligarhiei maghiare. Majoritatea numerică –
cu toată statistica falsificată – de partea nemaghiară”.
Avem de-a face în concepția sa cu o preluare quale-tale
a moștenirii lui Kossuth-Petöfi, care a avut drept urmare
o intensificare a politicii de maghiarizare.

Memoriile lui Al. Vaida-Voevod își pot fi citite și sub
un unghi strict literar, deoarece ele conțin numeroase
trimiteri la viața literară a epocii. Sunt de valorificat mai
cu seamă paginile care îi aduc în scenă pe cei doi mari
scriitori ai epocii, Caragiale și Coșbuc, cu care s-a în-
tâlnit în mai multe veri la Karlsbad, acolo unde el înde-
plinea funcția de medic balneolog. „Cu Coșbuc și
Caragiale ne întâlneam, afirmă el, la masă la hotel
«Loib» și apoi la plimbări. Caragiale venea din Berlin
spre a-l vizita pe prietenul său Coșbuc. Mă încânta tonul
de sarcasm ce caracteriza printr-însul descrierea oa-
menilor și stărilor” (p. 212). La una dintre întâlniri s-au
luat în discuție cele mai recente piese ale unor autori
ardeleni puse în scenă de Teatrul din București, Maica
cea tânără a lui Emil Isac și Dl notar a lui Goga, care
n-au rezistat prea mult pe afișul Naționalului. Nici arta

dramatică a lui Delavrancea nu e prea gustată din
cauza „oratoriei lui, declamatorice, cu gesturi” prea cău-
tate. Publicul era însă impresionat, mai ales de rolurile
feminine în care s-au remarcat actrițe de mare valoare,
ca Lucia Sturdza-Bulandra sau dșoara Filotti, pe care
le revedea cu plăcere, atunci când veneau să se caute
de sănătate la Karlsbad. Ca medic, se simțea dator să
păstreze o legătură strânsă cu toți cei pe care i-a avut
pacienți, și chiar cu colegii de breaslă de la Iași și de la
București, pe care îi vizita la fiecare trecere prin orașele
lor de reședință. Desele sale călătorii prin orașele din
România și întâlnirile sale cu oamenii locului sau cu foști
pacienți din orașe precum Craiova, Brăila, Galați, Iași,
Galați etc. sunt atent comentate.

Ecoul luptelor politice duse de el în parlamentul din
Budapesta capătă reliefări din ce în ce mai puternice,
cu cât intrăm tot mai adânc în câmpul „secret” al dez-
văluirilor de culise, cum ar fi legăturile sale cu militanții
ruteni, cum a fost cazul cu contele Gerovski, aflat în
raza de urmărire a spionajului austriac. Tot de la el
aflăm informații despre un alt caz de „spionaj”, în care
au fost implicați mai mulți români din zona Brașov-Cod-
lea, în frunte cu David Pop (cel care a stârnit și interesul
lui Liviu Rebreanu din Calvarul), arestați și judecați pen-
tru că s-au lăsat implicați într-un joc cu miză dublă. Nu
mai puțin palpitantă este scena din parlamentul buda-
pestan, soldată cu adevărate injurii și atac la persoană,
când a fost gata să fie bătut, dacă n-ar fi fost apărat de
Maniu, ca urmare a lecturii unei poezii denigratoare la
adresa potentaților asupritori.

Un loc central în  paginile volumului al doilea îl ocupă
relatările sale despre modul în care și-a îndeplinit mi-
siunea în calitate de șef al delegației țării noastre la
Conferința de pace de la Paris, numire obținută după
retragerea lui Brătianu. Notațiile sale despre acest caz
au devenit  referințe de ordin istoric și au servit autorilor
unor lucrări consacrate Primului Război Mondial, cu atât
mai mult cu cât ele sunt relatări pe viu. Paginile care
vorbesc despre acești monștri sacri ai politicii europene
și mondiale, de la Clémenceau la Wilson, sunt revela-
toare despre felul în care a fost înțeleasă și rezolvată
cauza noastă în acest conclav unde s-au consumat cele
mai  mari drame ale intereselor personale și colective
din câte au putut fi consemnate de istorie.  

Întâmplător, îl găsim ca personaj și pe ministrul nos-
tru de externe, Titulescu, considerat „incontestabil un
om genial”, ca mai apoi să găsim o excelentă caracte-
rizare a politicii maghiare și a reacționarismului visceral
al oamenilor politici maghiari, care nu pot depăși
condiția lor de magnați de tip feudal, condiție hrănită
dintr-un himerism istoric hiperbolizat. Iată cum vede
Al.  Vaida-Voevod această stare de lucruri: „Timbrul în-
tregii politici de stat ungar era caracterizat printr-un cen-
tralism întemeiat pe interes oligarhic și deghizat prin
aparențe progresiste-democratice: virilismul, legile elec-
torale și procedura în aparență democratică, metodele
fiscale județene, legea silvică, congrua, legile școlare,
dreptul autonom comunal, dreptul de întruniri, de târ-
guri, de mori, pescuit etc. Toată practica legală a Unga-
riei era întemeiată pe legi dibaci ticluite, pe de o parte
cu strălucire democratică, dar și pe un comentariu care
făcea legal posibil, ca prin aplicare, să fie invertite toate
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procedeele practice, în chiar contrariul intenției făgă-
duite, respectiv dispuse prin litera legii.” Și în conti-
nuare: „Comparând mediul unguresc cu cel românesc,
am rămas cu impresia că specificul unguresc este mult
mai puțin adaptabil stărilor noi, pe care le impune viitorul
omeniri, decât cel românesc. Obișnuit ab ovo să bene-
ficieze de o situație privilegiată, prin clasele sale con-
ducătoare, va întâmpina multe impedimente datorită
însușirilor sale atavice intrinseci ca orgoliul național de
clasă și de rasă, prejudecățile de ordin confesional;
tradiționalismul; aplicarea aceleași tactici de abilități
șirete în relațiile cu elementele alogene; bizarul obicei –
izbucniri revoluționare contra unui imaginar dușman.
Aceste izbucniri s-au manifestat de la începutul așezării
lor în Panonia, contra propriilor regi, apoi contra
Hab sburgilor (Onod, Rakoczi, Kossuth, Dobrițîn). De
fapt, considerând situația internațională și economică a
maghiarimii și a monarhiei habsburgice, elementul ma-
ghiar nu a avut decât să profite. Dar peste generații, a
fost cultivată aversiunea, ca să nu zic ura, contra
neamțului: «eb a Nemet, kutya nelkul is». Datorită fal-
sificării istoriei, s-a uitat că trupe și generali germani au
eliberat Ungaria de sub cnutul turcesc și că, în afara de
habsburgi și de monarhia lor, maghiarii nu aveau niciun
aliat firesc în lume. Au uitat că Austria le oferea debușeu
sigur pentru produsele lor de stat ungar. Magnații lati-
fundiari au otrăvit timp de 1000 de ani sufletul întregii
lor națiuni cu virusul xenofobiei. Astfel au ajuns ca în
1918 să rămână izolați în lume. Iar în timp ce cultivau
sistematic șovinismul lor național, încercau prin metode
arbitrare să maghiarizeze majoritatea nemaghiară a
țării, fără a-și da seama că naționalismul maghiar con-
tribuie la excitarea sentimentului național în sânul ne-
maghiarilor, atât de heterogeni ca limbă, credință,
obiceiuri, temperament și încurajați de state și frați, de
aceeași obârșie cu ei. Oamenii conducători ai maghia-
rilor nu vedeau oare toate aceste fapte? Nu-și dădeau
ei seama de ele? Evident că da! Dar fiind în cumpănă
lozinca unei mentalități disperate: salvarea stării privi-
legiate, de o parte și riscul existenței țării, de altă parte,
cumpăna a înclinat spre riscul fatal: Ungaria, ori va fi
maghiară, ori nu va fi”.

În aceleași memorii găsim o excelentă pagină de
observație etnografic-folclorică despre marea diferență
dintre sufletul românesc, bogat înzestrat artisticește, ex-
trem de creativ sub toate aspectele, și cel maghiar,
orientat cu precădere spre asimilare și imitare. Iată pa-
sajul: „Întregul nostru folclor diferă de cel al ungurilor,
iar ei nu au muzică creată de popor. Ceea ce numesc
ei astfel, e muzică țigănească și compusă de țigani lău-
tari, pe care îi fac uitați (Bihari, la începutul sec. al
XIX-lea, Salamon, Pongracz, Kocze etc.)”. Bartók e un
caz de celebritate internațională care s-a validat prin fol-
clorul nostru, el fiind un beneficiar al folclorului adunat
din popor de Brediceanu, Mureșeanu, Șorban ș.a., pe
care i-a „expropriat” direct, cu „mici aranjări”, fără a mai
fi pomenit că sunt de origine valahă. Bun cunoscător al
tradițiilor naționale de sorginte populară, Al. Vaida-Voe-
vod se erijează într-un apărător vajnic al acestor comori,
făcând totodată și câteva paralelisme de „psihologie et-
nică”: „Cum muzica, arta, cât și poveștile unui popor in-
dică mai plastic adâncimile fondul său sufletesc, am

ținut să ating această esențială deschilinire între unguri
și români. Apoi doinele românești sunt în «Mol», iar cele
ungurești (țigănești) în «Dur». Ungurul e cerbicos, lău-
dăros. Românul preferă să se împace cu compromisuri
și să facă pe necăjitul. Este ceva specific românesc în
predilecția pentru ironie și sarcasm... Ungurul se ține de
anecdote la un pahar de vin. Românul arareori e bun
povestitor de anecdote... Oricât de straniu pare ca ro-
mânul să fi rămas în fond influențat de amestecul etnic
strămoșesc și dacic, iar ungurul croit cu atâta sânge și
înrâuriri indo-germane, să fi rămas după 1000 de ani,
cu cerbicia mongolică a firii, totuși acest fapt nu conține
nimic extraordinar... Dar manifestările, prin atitudini și
hotărâri, în fața realităților vieții, exprimate prin individ
par grăitoare. Astfel, se găsesc tot așa de rar unguri (în
Transilvania) care să înțeleagă felul de a fi românesc,
pe cât de rar vei găsi român care să-l priceapă pe
ungur, fiind în clar cu ceea ce ungurul gândește aievea,
ce simte și unde tinde... În luptă cu firea maghiară se
impunea neîncetat calitatea de a simți, de a «mirosi»,
nu ceea ce era intenția ungurească, ci de a prevedea
ceea ce aceasta ascundea. Iar în privința aceasta im-
portantă nu era agerimea judecății, pe cât șoapta in-
stinctului. În fond, la ceea ce fatal trebuiau să tindă
românii erau drepturi democratice, împlinirea cărora în-
semna fărâmițarea prerogativelor clasei privilegiate
ungurești, iar de la 1867 încoace, a întregului popor ma-
ghiar. Acesta era criteriul problemei naționale din Un-
garia... Pe viitor ungurii, reduși la justa lor valoare a
calităților, energiilor și capacității proprii, vor dispune de
superioritatea experiențelor cumulate avitic, prin
exercițiul practicat în arta administrării statului, ceea ce
este baza oricărei politici interne. Sub raport extern,  în
politica austro-ungară, ei au avut poziția de a nu ține
seama de interesele întregii monarhii, ci numai în mă-
sura în care acestea, fals interpretate, se puteau coor-
dona intereselor ungurești, mai cu seamă de clasă că
pe plan intern românii n-au experiența administrativă.
Dar în privința conducerii treburilor externe, românii dis-
pun de superioritatea educației copilului crescut prin ne-
cazuri, a self-made-man-ului, dedat să se știe adapta
situațiilor variate, în fața cărora așezarea geografică a
țării l-a silit să învețe a cuteza să ia o hotărâre. Pentru
a putea începe reformarea moravurilor publice trebuie
puse bazele schimbării celor particulare. De altcum s-ar
clădi pe nisip.” 

Memoriile lui Al. Vaida-Voevod acoperă un lung in-
terval de timp, având în centru lupta marii falange de
luptători naționali din Transilvania, făuritoare a Marii
Uniri. Nașterea statului național român unitar a însem-
nat, în concepția lui, începutul unor radicale schimbări,
care au propulsat națiunea noastră în rândul popoarelor
respectate de pe harta Europei, așa cum o și afirmă în
final:  „Ce progres, ce realizări miraculoase în timp de
câteva generații, ce calități atavice uriașe s-au
declanșat din corpul etnic valah când s-a deșteptat din
somnul cel de moarte la conștiința ființei sale
românești”. Și adaugă imediat faptul că „explicația aces-
tui fenomen e o datorie”. E salutarul cuvânt al unui ade-
vărat luptător pentru Marea Unire, cum a fost
Vaida-Voevod. 
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Admirabilul roman istoric Sacrificiul îl are ca autor pe
Mihail Diaconescu. Am în față ediția din 2010, apărută
la Editura Magic Print, având o prefață, intitulată Amur-
gul unui imperiu, semnată de Ilie Bădescu. În aproape
800  pagini, autorul are o narațiune încărcată cu fapte
istorice majoritar verificabile. Documentele de arhivă,
cele mai multe inedite, pe care le-am folosit în volumul
Români și unguri, I. 1918-1940, Editura Enciclopedică,
2018, ilustrează pe deplin teza ancorării în realitate a
romanului lui Mihail Diaconescu. Iată câteva documente
privind asasinarea conducătorilor românilor din Bihor,
Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaș. 

În timpul Guvernului bolșevic al lui Kun Béla, instau-
rat în martie 1919, a fost intensificată campania de asa-
sinate în Transilvania, dirijată de la Budapesta, începută
în toamna lui 1918 cu scopul de a opri procesul formării
României Mari. Dintre românii asasinați în primăvara lui
1919, cei mai cunoscuți sunt avocații Ciordaș și Bolcaș,
fruntașii românilor din Bihor. Cercetarea crimelor s-a
făcut, la început, superficial, fără capturarea asasinilor.
Reluarea cercetărilor a avut loc abia în primăvara lui
1920, în urma unei interpelări în Parlamentul de la
București, făcută de deputatul de Bihor Petru Papp:
„În ainte de intrarea glorioasei noastre Armate în frumoa-
sele ținuturi ale județului Bihor, noi românii eram supuși
celui mai nenorocit sistem de guvernare: dictaturei pro-
letare a steagului roșu, care a adus prigoana cea mai
cumplită contra conducătorilor Poporului Român. Cu
toate că ne făceam numai datoria de a liniști poporul,
viețile multora dintre noi nu au fost cruțate. Așa, în
noaptea de 4 aprilie 1919, a fost ridicat de la domiciliul
său din Beiuș distinsul conducător și aprigul luptător
dr.  Ioan Ciordaș, și tot atunci un alt avocat, dr. Nicolae
Bolcaș. Armata Roșie, fără să-i judece, i-a ucis și îngro-
pat în satul Lunca, 30 km. depărtare de Beiuș. Mormân-

tul lor a fost descoperit cu două săptămâni în urmă [în
urma asasinatului], după ce mai întâi venise Armata Ro-
mână. Deoarece conducătorii comuniști erau recrutați
dintre locuitorii din Beiuș, nu mai încăpea îndoială că ei
au avut cunoștință de dispariția celor doi conducători
români. În consecință, s-a sesizat Parchetul să ordone
cercetarea. Ea s-a ordonat, dar fiind încredințată unui
judecător maghiar, cercetarea, azi când se împlinește
un an de la asasinarea celor doi martiri, este într-un sta-
diu mort.”

Deputatul cerea ministrului Justiției reînceperea și fi-
nalizarea cercetării. (ANIC, fond Ministerul Justiției,
Direcția Judiciară, dosar 78/1920, f.6.) 

Ministrul va transmite imediat, la 11 martie 1920, or-
dinul de reluare a investigației. (Idem, f.19.)  La 28 mai
1920, Parchetul General Oradea, condus acum de un
român, înainta la București un raport amănunțit. (Idem,
f.21-24. Cazul Ciordaș-Bolcaș tratat de mai mulți istorici
orădeni, printre care Viorel Faur; fără prezentarea, însă,
a documentelor de la Ministerul Justiției.)

În raportul din 28 mai 1920, se scrie că nu se putuse,
până atunci, efectua cercetarea corectă deplin, fiindcă
„nu există un judecător de instrucție român la Tribunalul
Oradea”. Apoi se indicau o mulțime de alte cauze care
întârziau concluziile, între acestea fiind evenimentele
militare din județ și numărul mare de martori ce trebuiau
audiați, aproximativ 300. Au fost făcute descinderi la
Lunca și Beiuș, abia în iunie 1919, „unde s-au efectuat
exhumarea și autopsia cadavrelor, precum și ascultarea
de martori”. Au fost identificați autorii și complicii: „S-a
constatat că un căpitan cu numele Coloman Werböczy
– comandantul unei trupe de secui al așa-numitului
Detașament Werböczy, care ocupa orașul Beiuș și teri-
toriul dintre acest oraș și linia unde era așezată Armata
Română, dizolvând Sfatul Muncitoresc din Beiuș, a pro-
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clamat acolo, la data de 2 aprilie 1919, Dictatura Mili-
tară, și în calitate de șef al puterii armate și-a însușit
stăpânirea complectă și absolută a acestor teritorii. În
seara zilei de 3 aprilie, căpitanul Werböczy a convocat
o adunare în Palatul Episcopiei gr[eco] cat[olice], spre
a impune Sfatului Muncitorilor darea socotelilor. Cum,
însă, Werböczy nu a sosit înapoi la Beiuș până seara
târziu, cei convocați s-au risipit și au rămas numai mili-
tari, anume: Keresztes, Manok, Kautz, Mareck, Alexan-
dru Szántó, Faludi și Andrei Fried; cari au așteptat pe
Werböczy până ce a sosit la ora 22:30 în stare de ebrie-
tate, venind din comuna Tărcaia, împreună cu locote-
nentul Magos și sublocotenentul Csah. Atunci Mareck
a făcut propunerea de a se aresta dr. Ciordaș și
dr.  Bolcaș. Magos s-a oferit a efectua arestarea, iar
Werböczy a desemnat pentru aceasta pe Mareck și pe
Keresztes. […] În aceeași noapte, victimele au fost
duse la Lunca cu trenul special pornit din Beiuș la
23:45. Pentru ultima oară au fost văzute la ora 3 noap-
tea în odaia locotenentului Hankóczy, comandant militar
în Lunca, unde mai era prezent, în afară de dr. Bolcaș
și Ciordaș și comandantul Hankoczy, și Josif Bécsági
cu alți patru soldați secui. Asasinarea s-a săvârșit între
orele 3 și 5 în apropierea casei menționate, pe malul
pârâului numit Apa Vărzarilor. Modul executării nu este
cunoscut, dar este stabilit că dr. Bolcaș a suferit mai
multe răni prin împușcături, iar Ciordaș nu; însă corpul
fiecăruia arăta mai multe răni foarte grave prin zdrobire,
osul capului fiindu-le de asemenea zdrobit.”

Acțiunile de prindere a făptașilor nu au dat rezultate.
„Autorii și complicii cunoscuți nu au putut fi prinși până
în prezent și nu sunt speranțe de a putea fi prinși. Indi-
vizii aceștia, militari, s-au retras în Ungaria, împreună
cu Armata lor urmărită de trupele române cari înaintau,
și cu toate că Parchetul, cu ajutorul agenților Siguranței,
a cercetat prin toate lagărele de internați și prizonieri,
iar după ocuparea Budapestei, prin aceeași agenți, pe
calea adreselor făcute Comandamentului Armatei Ro-
mâne, și în garnizoanele din teritoriul ocupat al Unga-
riei, nu au putut fi prinși.[…] Pentru prinderea lor în viitor
nu sunt speranțe, deoarece este sigur că ei sunt
adăpostiți în afara granițelor Țării. Procurorul raportor
are informațiuni particulare că Werböczy și Hankóczy,
autorii principali, sunt astăzi înrolați în Armata ungu-
rească, deci nu cred că ei ar putea fi obținuți pe calea
extrădării nici azi, nici după restabilirea raporturilor di-
plomatice ale României cu Ungaria.”

Singura soluție ce se credea a fi posibilă era cererea
către Guvernul de la Budapesta de a face el cercetarea
și de a transmite concluziile și părții române. 

În memoria românilor uciși de unguri  la sfârșitul lui
1918 și în prima parte a lui 19191 s-a inițiat ridicarea
unor monumente comemorative. Și pentru a le aduce
un omagiu, dar, în același timp, și pentru a atenționa
mereu asupra permanentei primejdii pe care o repre-
zenta revizionismul unguresc. În august 1921,
președintele ASTREI, Andrei Bârseanu, anunța Minis-
terului Instrucțiunii că va deschide o loterie națională
pentru ridicarea de monumente „întru cinstirea eveni-
mentelor și eroilor mari din trecutul românesc, pentru

case naționale, muzee, biblioteci, etc.” (ANIC, fond
Consiliul Dirigent, I. Administrația Generală, dosar
12/1921, f.35.

La 15 februarie 1921, la Cluj se înființase un Comitet
pentru ridicarea unui monument lui Avram Iancu, care
să simbolizeze întreaga luptă de eliberare a românilor
transilvăneni.  (Idem, f. 1-2, 12.) La începutul aceluiași
an, 1921, Ministerul de Război anunțase înființarea unei
Case de Educație Națională și a unei Societăți a Monu-
mentelor Eroilor. (Idem, dosar 17/1921, f.5.)  Au fost și
alte inițiative, nu toate finalizate. La începutul perioadei
interbelice, o cruce din fier a fost amplasată în memoria
martirilor Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaș în centrul
Beiușului. Prin subscripție publică s-au strâns banii ne-
cesari pentru ridicarea unui monument impunător, dez-
velit la 6 iunie 1935, sărbătoarea Rusaliilor, decretată
ca zi a Eroilor Neamului imediat după Primul Război
Mondial. (Primele manifestări au avut loc în 1921. Idem,
fond Consiliul Dirigent f.62.)

La evenimentul din 1935 au fost câteva mii de
participanți, inclusiv multe personalități ale vremii: un re-
prezentat al Casei Regale, maiorul Fundățeanu; un re-
prezentant al Guvernului, Alexandru Lapedatu, ministrul
Cultelor; notabilități civile și militare din Bihor (inclusiv
generalul Traian Moșoiu), ierarhi bisericești. Era de față
și fratele lui Nicolae Bolcaș, Gheorghe. Lumea politică
avea ca reprezentant în primul rând pe Iuliu Maniu,
însoțit de mulți tineri, cum consemna „Universul” din
9  iunie 1935. Un detaliat raport al DGP prezenta monu-
mentul: soclul cu figurile în basorelief ale celor doi mar-
tiri, erau reprezentate stemele Crișanei, Maramureșului,
Banatului, Transilvaniei; „Deasupra soclului, în bronz, e
reprezentată România Mare, care primește în faldurile
sale pe dr. Ioan Ciordaș, căzut în lupta pentru apărarea
drepturilor românilor”; și inscripția „Viața mea e a Popo-
rului meu!”. La ceremonia dezvelirii, cei doi martiri au
fost pe larg prezentați de Petru Papp – fiindu-le subli-
niată mai ales jertfa conștientă pentru România Mare.
Raportul DGP menționează și faptul că cei doi martiri
nu s-au pus la adăpost nici o clipă, deși știau că sunt în
pericol. În martie 1919, Bolcaș „străbătea satele biho-
rene, cu un steag românesc în mână, vestind eliberarea
de sub stăpânirea ungurilor”. Iar Ciordaș, aflat la Sibiu
în martie 1919, a fost avertizat de Iuliu Maniu de peri-
colul în care va fi dacă se va întoarce în Bihor. La
persistența lui Ciordaș de a se întoarce pentru a-i con-
duce pe românii bihoreni, Maniu i-a spus: „Mergi la da-
torie! Dumnezeu să te aibă în pază!” (ANIC, fond DGP,
dosar 30/1935, f.6-8.)

După al Doilea Război Mondial, în 1947, deși se afla
în cadrul României, județul Bihor avea o administrație
majoritar maghiară. Aceasta a hotărât dărâmarea mo-
numentului Ciordaș-Bolcaș. Abia în 1992, după întâr-
zieri provocate de opoziția UDMR, va fi ridicat la Beiuș
un nou monument dedicat celor doi martiri; autor sculp-
torul Cornel Dorgheu. 

Cartea dlui Mihail Diaconescu demonstrează și ea
o idee larg prezentată în literatura istorică: Marea Unire
a fost înfăptuită prin efortul și sacrificiul românilor; Marile
Puteri au recunoscut, doar, o realitate deja existentă.  
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16. La 4 iunie 1920 a avut loc, se ştie, semnarea
TRATATULUI DE PACE de la TRIANON, prin care Un-
garia a recunoscut oficial Unirea Transilvaniei cu Ro-
mânia, hotărâre adoptată în unanimitate, în 1918, de
către Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Cu acel
prilej, Nicolae Iorga, istoricul nostru nepereche, a apre-
ciat actul semnat atunci, la Marele Trianon, ca pe o sen-
tinţă fără drept de apel. În acelaşi timp, savantul român
a adresat poporului maghiar sfaturi prieteneşti referi-
toare la calea propăşirii sale în viitor. Merită evidenţiată,
în acelaşi context, şi atitudinea istoricului american Mil-
ton Lehrer, care arăta că Dacă în anul 1920 s-a comis
o nedreptate, nu ungurii au să se plângă de ea, ci ro-
mânii, căci, dincolo de frontiera politică, au fost lăsate
pe teritoriul unguresc mai mu/te insule de români, da
din PĂCAT: vezi Ardealul – pământ românesc, Buc.,
1940.

Să derulăm succint filmul istoric. Pentru opinia pu-
blică trebuie să reamintim că atunci când ostilităţile au
încetat şi războiul mondial de la început de veac a luat
sfârşit, când se pregătea febril deschiderea Conferinţei
de Pace de la Paris, conducerea ţării noastre şi întreaga
naţiune română declanşau o nouă şi grea luptă pentru
apărarea marii UNIRI, pentru aplicarea şi recunoaşte-
rea internaţională a hotărârilor plebiscitare din 1918,
care stabiliseră şi frontierele etnice ale României Inde-
pendente. Şi încă un fapt demn de reţinut: dintre toate
provinciile, la care Ungaria urma să renunţe, Transilva-
nia a focalizat, în cel mai înalt grad, interesul şi eforturile
tuturor guvernelor maghiare din anii 1918-1920, care
s-au străduit s-o menţină în frontierele statului cu capi-
tala la Budapesta. După cum reiese din publicaţia Le
Temps din 8 martie 1919, pentru împlinirea acestui de-
ziderat, guvernele din ţara vecină au recurs, adesea, la
cointeresarea materială şi morală a emigraţiei maghiare

şi a unor cercuri cu influenţă din statele anglo-saxone,
fără a neglija, desigur, mijloacele politice şi militare. De-
legaţia Ungariei la Conferinţa de Pace era condusă de
contele Albert Apponyi şi a venit aici înarmată cu o
amplă documentaţie, care cuprindea numeroase note,
memorii şi anexe. În mod evident, teza fundamentală
era aceea a necesităţii refacerii vechiului şi medievalului
regat maghiar, considerat ca fiind, chipurile, singura
formă de stat viabilă în centrul Europei.

Să ne referim, de pildă, la memoriul intitulat Respon-
sabilitatea naţiunii maghiare în război. În document se
pretindea că, în fostul regat ungar, nu a existat niciodată
vreo problemă naţională şi că revoluţia spontană a na-
ţionalităţilor ar fi fost un eveniment determinat de situa-
ţia din Austria. Întreaga răspunderea legată de
declanşarea războiului, de destrămarea dualismului
austro-ungar şi de desfiinţarea regatului maghiar era
aruncată asupra Curţii de la Viena. Se specifica, de alt-
fel, că Austria fusese un conglomerat de teritorii diferite,
în vreme ce Ungaria, încă de la origini, exista ca... stat
unitar, păstrându-şi acest caracter în mod neîntrerupt.
Persistând, cu cinism şi cu tupeu, în a falsifica adevărul
istoric, autorii (delegaţia maghiară la conferinţă avea
38  de experţi specialişti în problema românească) afir-
mau că teritoriul Ungariei a căzut, în ansamblul său, sub
puterea maghiarilor în secolul al IX-lea şi în primii ani ai
secolului al X-lea. Dar, nu se explica cum a căzut şi ce
a fost pe acel teritoriu în perioada anterioară invaziei tri-
burilor maghiare. Se insista asupra unui fapt: provinciile
din nord şi din est, precum Transilvania, ar fi fost, chi-
purile, nelocuite la apariţia... ungurilor civilizatori.
Aşa-numiţii experţi au mistificat şi au ignorat propriile iz-
voare scrise, aşa cum era şi este, de pildă, Cronica lui
Anonymus, care precizează clar că Transilvania şi Ba-
natul erau teritorii – voievodate – locuite de blahi, deci

Ion Şt. Baicu

SĂ NU UITĂM ODISEEA 
TRANSILVANIEI! 

ŞI ISTORICUL TRATAT DE PACE 
DIN 1920 DE LA TRIANON!

(V)
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de români în momentul apariţiei, în zonă, a cohortelor
de invadatori străini, adică de maghiari. Reluând vechile
teze roesleriene, de asemenea, atât de tendenţioase
pană la indignare, aceiaşi specialişti unguri susţineau,
(atenţie, cititorule!), că românii au sosit în arcul carpatic
târziu, găsind acolo o civilizaţie maghiară, care cică era
deja... înfloritoare. Ei nu suflau, însă, o vorbă, despre
faptul care răsturna, practic, toate aceste aserţiuni: ca-
racterul majoritar al românilor din Transilvania; în mod
ştiinţific, autorii ar fi trebuit să explice o realitate ca
aceasta, pe care astfel doar o recunoşteau fără, însă,
s-o accepte. Falsificarea adevărului istoric reiese şi din
altă afirmaţie, formulată cu un curaj stupefiant: cică re-
gatul maghiar ar fi fost Cel mai vechi stat din Europa,
cu alte cuvinte de abia atunci ar fi cunoscut popoarele
de pe continent ceea ce se numeşte organizare statală
în general – cf. Arhivele M.A.E., Franţa Serie A: Paix,
1914-1920, Hongrie, vol. 121-123 în De la statul geto-
dac la statul român unitar, Buc., 1983.

17. La Conferinţa de Pace de la Paris de după în-
cheierea primului război mondial, delegaţia Ungariei,
condusă de contele Albert Apponyi, a prezentat şi alte
documente în încercarea disperată de a întoarce roata
istoriei. În Memoriu asupra Transilvaniei şi în documen-
tul intitulat În loc de unul, trei state multinaţionale, re-
prezentanţii maghiari au acuzat România, Iugoslavia şi
Cehoslovacia de... imperialism, întrucât, în virtutea prin-
cipiului naţionalităţilor, aceste state ar fi acaparat, chi-
purile, teritoriul milenar al Ungariei, cu alte cuvinte,
oamenii Budapestei avansau paradoxul cum că înfăp-
tuirea unităţii naţionale a României în anul 1918 ar fi
echivalat, de fapt, cu contrariul, adică cu apariţia unui...
stat multinaţional. Absurditatea acestei aserţiunii friza
ridicolul când se mai afirma că în Ungaria, răspândirea,
mai corect impunerea forţată a limbii maghiare ar fi dus
la anularea chestiunii naţionalităţilor; ori, este ştiut că
populaţia Transilvaniei, în anul 1920, când s-a semnat
tratatul de pace, era de 5.114.124 de locuitori, din care
2.930.120 români, 1.305.753 unguri, 539.418 germani,
restul – alte naţionalităţi, deci majoritatea o formau ro-
mânii – Ibidem, statistică de la p. 687.

Una dintre formulele camuflate de refacere a vechiu-
lui stat multinaţional în centrul Europei, de data aceasta
sub egida Ungariei, l-a constituit proiectul unei aşa-zise
Confederaţii Danubiene; dar, lansarea şi discuţiile pur-
tate în jurul unui asemenea proiect, atât de teribilist şi
de utopic, au creat momente dificile în negocierea tra-
tatului de pace cu Ungaria. lată opiniile unor istorici se-
rioşi: Sub ipostaza unei organizări economice comune
se ascundeau, însă, germenii ameninţători ai unei ac-
ţiuni ce submina suveranitatea naţională a României şi
a ce/or/a/te state naţionale din Europa centrală – Iugo-
slavia şi Cehoslovacia – scrie românul Constantin Bo-
toran. O astfel de idee n-avea nici cea mai mică şansă
de succes, popoarele dunărene, nici măcar nu vroiau
să se audă vorbindu-se de aşa ceva. Ele se eliberaseră,
de fapt, prin propriul lor efort şi se temeau instinctiv de
orice federaţie, care ar fi putut determina o supravieţuire

sau o restaurare a acestei tiranii detestate, care le pro-
dusese atâtea suferinţe. Conferinţa n-avea nici dreptul,
nici puterea de a le impune o uniune, pe care ele o re-
fuzau. În virtutea principiului proclamat al dreptului fie-
cărui popor de a dispune de el însuşi, naţiunile
dunărene erau singurele în măsură să-şi hotărască
soarta – nota Charles Seymour, profesor de istorie la
Universitatea din Yale – Statele Unite ale Americii, în La
fin d’un empire: les débris de l’Autriche-Hongrie, mate-
rial inclus în culegerea vizând anii 1918-1919.

În acea perioadă, emigraţia ungară, care se afla în
marile capitale apusene, îndeosebi la Londra şi Wa-
shington, văzând că nu se putea reveni la graniţele ve-
chiului stat maghiar medieval, a oferit capitalului
anglo-american controlul asupra industriei şi căilor fe-
rate din ţara de baştină, cu condiţia ca să se stipuleze,
în tratatul de pace, următoarele: statele succesorale,
deci şi România, să le asigure furnizarea tuturor mate-
riilor prime necesare economiei din Ungaria, iar preţurile
să fie stabilite de o comisie mixtă cu sediul la... Buda-
pesta; se mai solicitau şi tarife speciale, deci reduse, pe
toate căile de comunicaţie. Diplomaţia noastră a sesizat
acest demers diabolic: unul din reprezentanţii ei de
seamă, V.V. Tilea, va remarca ulterior: Este uşor de în-
ţeles ce urmări ar fi avut, pentru noi şi pentru celelalte
state succesorale, realizarea acestui plan cu adevărat
monstruos. Din nou subliniem: maghiarimea încerca şi
absurdul numai şi numai să contracareze hotărârile ce
se prefigurau la Paris – vezi Acţiunea diplomatică a Ro-
mâniei. 1919-1920, Buc., 1925.

18. Printr-un memoriu comun, guvernele României,
Iugoslaviei şi Cehoslovaciei au răspuns poziţiei delega-
ţiei maghiare în februarie 1920, ceea ce, incontestabil,
a urgentat lucrările Conferinţei de Pace de la Paris, ţi-
nută la finele primului război mondial. În document, între
altele, se arăta: Delegaţia ungară este incompatibilă să
aducă argumente, care ar putea să slăbească argu-
mentele fundamentale, care au determinat Consiliul Su-
prem să ia această decizie [de a se trece la discutarea
tratatului cu Ungaria]. Este evident că argumentele et-
nografice, economice şi istorice, invocate de delegaţia
ungară, se bazează, în cea mai mare parte, pe date is-
torice, economice şi statistice inexacte. Plebiscitul pro-
pus de delegaţia ungară este superfluu pentru că
atitudinea legiunilor slovace în Franţa, în Italia şi în
Rusia, atitudinea legiunilor iugoslave în Franţa, în faţa
Salonicului şi în Rusia, ca şi manifestările spontane ale
voinţei poporului român, iugoslav şi cehoslovac au o va-
loare mult mai mare decât un astfel de plebiscit, cerut
de Budapesta. După ce studiase, timp de mai bine de
două luni, prin comisiile sale specializate, documentaţia
delegaţiei maghiare, Conferinţa de Pace a remis aces-
teia o scrisoare de răspuns, semnată de preşedintele
forumului internaţional – Alexandre Millerand. În acest
document se arăta: marilor puteri, reprezentate la con-
ferinţă, le fuseseră imposibil să adopte vederile delega-
ţiei Ungariei; se preciza, apoi, partea de răspundere, ce
incumba acestei ţări în dezlănţuirea războiului mondial
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şi, în genere, în politica imperialistă urmată de dubla
monarhie. Respingând ideea organizării unui plebiscit
în fostele teritorii stăpânite de Ungaria şi aşa-zisul drept
milenar al ei asupra Transilvaniei, scrisoarea amintită
mai sublinia: Voinţa popoarelor s-a exprimat în zilele din
octombrie şi noiembrie 1918, atunci când dubla monar-
hie s-a prăbuşit şi când populaţiile, îndelung asuprite,
s-au unit cu fraţii lor italieni, români, iugoslavi şi ceho-
slovaci. Evenimentele, care s-au produs de la această
dată, constituie tot atâtea dovezi noi ale sentimentelor
naţionalităţilor, altădată supuse coroanei Sf. Ştefan. Dis-
poziţiile tardive, luate de guvernul ungar pentru a da sa-
tisfacţie aspiraţiilor de autonomie ale naţionalităţilor, nu
pot crea iluzii; ele nu schimbă cu nimic adevărul istoric
esenţial, anume că timp de ani numeroşi, toate stră-
duinţele politicii ungare au tins să înăbuşe vocile naţio-
nalităţilor. Se mai preciza că hotarele stabilite nu mai
puteau fi modificate şi guvernul ungar era invitat să
semneze tratatul de pace în redactarea parafată de ma-
rile puteri învingătoare în războiul mondial: Antanta şi
S.U.A. – cf. History of the Peace Conference, Oxford,
1921.

19. În aceste condiţii, şeful delegaţiei maghiare a
protestat, dar, în zadar, împotriva hotărârilor legate de
Ungaria; el a contestat din nou, tot fără succes, carac-
terul plebiscitar al deciziilor de UNIRE din anul 1918. În
ziua de 16 mai 1920, refuzând semnarea tratatului, de-
legaţia Ungariei la conferinţă şi-a prezentat demisia; la
numai o zi, pe 17 mai, ministrul de externe în guvernul
Horthy a remis preşedintelui conferinţei o notă, prin care
anunţa că, totuşi, Ungaria va semna tratatul de pace.
Astfel, la 4 iunie 1920, la Marele Trianon, marile puteri,
două personalităţi maghiare (G. de Benard şi A. de
Tordá) şi două reprezentând ţara noastră (Nicolae Titu-
lescu şi dr. Ioan Cantacuzino) au semnat un document,
devenit istoric, care suna ca atare la art. 45: Ungaria re-
nunţă, în ceea ce o priveşte, în favoarea României, la
toate drepturile şi titlurile asupra teritoriilor fostei monar-
hii austro-ungare, situate dincolo de fruntariile Ungariei,
astfel cum sunt fixate la articolul 27. Parlamentul Ro-
mâniei Mari a ratificat Tratatul de la Trianon: la 17 au-
gust – Senatul şi la 26 august – Camera Deputaţilor.
Potrivit acestui document, România urma să plătească

500.000.000 de coroane aur din datoria fostului Imperiu
Austro-Ungar, un miliard de coroane în contul răscum-
părării bunurilor fostei monarhii şi 230.000.000 franci
aur ca taxă de... eliberare; în felul acesta, tratatul adu-
cea grave atingeri suveranităţii şi independenţei statului
român: România Mare – cf. Tratatul de la Trianon – con-
sacrare internaţională a legitimităţii unirii Transilvaniei
cu România, 1976, de Viorica Moisuc.

Dincolo de toate acestea, naţiunea noastră obţinuse
recunoaşterea internaţională a cauzei sale – MAREA
UNIRE –, pentru care luptase secole de-a rândul şi dă-
duse numeroase jertfe umane şi materiale. Să nu ne
surprindă, deci, marea nemulţumire a guvernelor şi cer-
curilor politice maghiare peste timp şi de astăzi; ele au
ajuns până acolo încât să aprecieze acest tratat de
pace ca... imperialist! Istoria a demonstrat, însă, că, de
fapt, atunci, la 4 iunie 1920, se făcuse o mare dreptate
poporului nostru: nu întâmplător, apelăm, în final, la
spusele unui distins istoric englez, R.W. Seton-Watson,
care scria în opera sa A History of the Romanians,
1934, Oxford: Tratatul de la Trianon a încheiat cea mai
importantă epocă din întreaga istorie a naţiunii române. 

Focşani – Strada Centrală în timpul ocupaţiei 
germane (tipărită la Berlin, trimisă în anul 1927)

Banca Focşani
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Cum se petrece întunericul
pe ce-a fost câmpul de grâu
Stâng, drept, stâng, drept
Sunt obosit
Cum se petrece întunericul
Stâng, drept, stâng, drept
Ich bin müde
Cum se petrece întunericul
Stâng, drept, stâng, drept
Je suis fatigué
Cum se petrece întunericul
Revin de la linia frontului
Îți amintești?
cum vişinul îşi scutură petalele
Stâng, drept, stâng, drept
Gloanțe rebele străbat aerul
sfârtecat de hiperită
Îți amintești?
Pomul de Crăciun
soția, un vis prăfuit
copiii, umbre în ceaţă
O cucuvea bate în aer

se pliază peste bulgării
din mocirla saturată 
de creier proaspăt
de membre răsucite 
de uniforme ciudate
de la bătălia de noaptea trecută
Eternitatea atârnă mândră
deasupra sârmei ghimpate
Stâng, drept, stâng, drept
Bombe fluieră în depărtare
și cad alene în țara nimănui
Je suis fatigué
îngână femeia nebună
cum recoltează cartofi
înecată-n noroi persistent 
Îți amintești?
cum vişinul îşi flutură aripile
cum se scufundă în noroiul eternităţii
Stâng, drept, stâng, drept
Sunt obosit
Ich bin müde
Je suis fatigué

Mariana Zavati Gardner

ÎŢI AMINTEŞTI?
O SUTĂ DE ANI…

(1918-2018)

Frontul Focşani-Odobeşti, Kaiserul Wilhelm al II-lea şi von Mackensen, 22 sept. 1917
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În ianuarie 1968, conducerea Partidului Comunist
din Cehoslovacia (PCC), în frunte cu Aleksander Dub-
cek, a declanşat o acţiune de reformare a regimului croit
în urmă cu două decenii după modelul sovietic (stali-
nist), urmărind să construiască un socialism „cu faţă
umană”. În societatea cehoslovacă s-a desfăşurat o
amplă dezbatere, presa, radioul şi televiziunea abor-
dând deschis problemele privind instaurarea regimului
socialist în 1948, necesitatea promovării unei politici
proprii şi construirea unei democraţii reale. Acest fapt
i-a îngrijorat pe liderii de la Kremlin şi pe fidelii lor su-
puşi. Ministrul de externe sovietic, Andrei Gromîko, şi-
a exprimat temerile faţă de „apariţia unei a doua
Românii”, care putea avea consecinţe grave asupra
Tratatului de la Varşovia1. 

În zilele de 14-15 iulie 1968, Leonid Brejnev, Todor
Jivkov, János Kádár, Wladislav Gomulka şi Walter Ul-
bricht s-au întâlnit la Varşovia, prilej cu care au adoptat
o scrisoare comună adresată CC al PCC în care-şi ex-
primau opinia că în Cehoslovacia se crease „o situaţie
primejdioasă”, fapt ce constituia un mare pericol pentru
apartenenţa acestei ţări la lagărul socialist. Cei cinci ce-
reau „mobilizarea tuturor mijloacelor de apărare create
de statul socialist” împotriva forţelor contrarevoluţio-
nare. Au lansat o ameninţare nevoalată: „Popoarele ţă-

rilor noastre nu ne-ar ierta niciodată indiferenţa şi ne-
păsarea faţă de un asemenea pericol”2. 

Pe acest fond, o delegaţie de partid şi de stat ro-
mână, condusă de Nicolae Ceauşescu, a efectuat o vi-
zită la Praga în zilele de 15-17 august 1968,
exprimându-şi deplina încredere în politica PCC în
frunte cu Dubcek şi „solidaritatea cu eforturile poporului
cehoslovac [ceh şi slovac] pentru dezvoltarea continuă
a societăţii”3. La conferinţa de presă, fiind întrebat de
un ziarist despre o eventuală intervenţie militară a Tra-
tatului de la Varşovia în Cehoslovacia, Nicolae Ceau-
şescu a răspuns că acesta a fost creat pentru a face
faţă unei agresiuni din partea imperialismului şi nicide-
cum pentru intervenţia într-o ţară socialistă4.

Imediat după revenirea delegaţiei la Bucureşti, în
ziua de 17 august, a avut loc şedinţa Comitetului Exe-
cutiv (CEx) al CC al PCR, la care Ceauşescu a prezen-
tat concluziile după vizita întreprinsă în Cehoslovacia5.
A informat că la Praga era „o atmosferă bună. Există
dorinţa şi preocuparea nu numai a conducerii, ci şi a po-
porului de a asigura înfăptuirea programului partidului”.
Ca urmare, „este de neînţeles unde există contrarevo-
luţie”. A apreciat că liderii cehoslovaci „au nevoie în
acest timp de linişte şi se pare că tovarăşii sovietici nu
prea sunt dispuşi să-i lase să-şi vadă de treabă în li-
nişte”. A menţionat că la recepţia oferită de gazde i-a
spus ambasadorului sovietic „că cel mai bine ar fi să-i
lăsăm în pace [pe conducătorii PCC] ca să-şi poată pre-
găti Congresul”.

Secretarul general al CC al PCR a ridicat o problemă
fundamentală, eludată de istoricii şi politologii care au
urmărit să-l prezinte pe Nicolae Ceauşescu ca un fana-
tic dictator stalinist. Cităm din stenograma CEx: „ei [li-
derii cehoslovaci] se străduiesc şi sunt hotărâţi să nu
mai revină la vechea cale, aşa cum li  s-a cerut la Var-
şovia” [în scrisoarea din 15 iulie 1968]. Nicolae Ceau-
şescu aprecia că „vechea cale” însemna ca „în locul
activităţii politice de rezolvare a lucrurilor să se revină
la activitatea represivă. Aceasta este esenţial şi se pare

Ioan Scurtu

AUGUST 1968: SOLIDARITATE 
CU REFORMELE DIN CEHOSLOVACIA

Imagine din Praga ocupată – 1968
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că unora le este teamă de ceea ce este la ei acasă şi
caută să ridice la rangul de principiu marxist-leninist te-
roarea”.

În opinia lui Ceauşescu: „Este într-adevăr aici vorba
de o confruntare între două concepţii, tovarăşi, între o
concepţie care vrea să menţină ca principiu de rezol-
vare a problemelor interne teroarea şi represiunea şi
consideră partidul ca un aparat de represiune  şi con-
cepţia care merge pe calea ca problemele să fie rezol-
vate în mod democratic, pe calea convingerii, ca să
atragă poporul la rezolvarea problemelor ţării sale şi la
făurirea victoriei sale. De aceea, noi am considerat că
în faţa acestei situaţii nu putem sta ca simpli spectatori,
pentru că este o problemă deosebită şi nu am stat nici
până acum, pentru că ceea ce am făcut în ultimii ani
este îndreptat în direcţia aceasta”. Ceauşescu menţiona
că „noi le-am spus [liderilor de la Praga] că am înţeles
să rezolvăm problemele noastre nu printr-o formă spec-
taculoasă, dar noi am preîntâmpinat izbucnirea unor
presiuni de masă”. 

Peste puţin timp, în noaptea de 20/21 august 1968,
trupele a cinci state din Tratatul de la Varşovia – URSS,
Bulgaria, Polonia, Republica Democrată Germană, Un-
garia – au invadat Cehoslovacia. Statele Occidentale
au respectat sferele de influenţă stabilite la sfârşitul
celui de-al Doilea Război Mondial şi nu au intervenit
pentru apărarea Cehoslovaciei, apreciind că era o pro-
blemă internă a Tratatului de la Varşovia.

Îndată ce a aflat despre această acţiune, în primele
ore ale dimineţii din 21 august, Nicolae Ceauşescu a
convocat Biroul Permanent şi Comitetul Executiv. Po-
trivit stenogramei, şedinţa CEx a început la ora 6,30 şi
s-a încheiat la 8,30. Secretarul general a explicat: „La
ora 3 noaptea, un funcţionar de la Ambasada sovietică
a adus o notă, nesemnată, pe care a lăsat-o la Cance-
laria Comitetului nostru Central, în care se arată istoria
evenimentelor din Cehoslovacia, că acolo există ele-
mente contrarevoluţionare şi faţă de această situaţie, la
cererea majorităţii Prezidiului Comitetului Central al Par-
tidului Comunist din Cehoslovacia, au intervenit în
această ţară”. Pe de altă parte, un secretar al CC al
PCC, delegat de Dubcek, acesta ne-a informat că cei
cinci nu au luat nicio legătură cu Comitetul Central al
Partidului Comunist din Cehoslovacia, că toată această
acţiune este făcută peste capul Comitetului Central,
peste capul guvernului Cehoslovaciei” şi că „ar fi bine
ca România, care este membră a Tratatului de la Var-
şovia, să facă ceva”. În această împrejurare, CEx „tre-
buie să analizeze această situaţie şi să stabilim aici ce
poziţie trebuie să adoptăm”. În opinia sa, trebuia con-
vocată Plenara CC al PCR care să hotărască poziţia
României şi să adreseze imediat o scrisoare „celor cinci
partide şi să ne exprimăm surprinderea noastră, îngri-
jorarea noastră pentru această acţiune care constituie
o gravă încălcare a principiilor pe care se bazează re-
laţiile între ţările socialiste, între partidele comuniste, o
gravă încălcare a prevederilor Tratatului de la Varşovia,
declarând în acelaşi timp că noi am constatat că în Ce-

hoslovacia conducerea partidului este stăpână pe situa-
ţie şi că nu împărtăşim punctul lor de vedere că acolo
există elemente contrarevoluţionare şi considerăm că
este o gravă greşeală intervenţia militară în Cehoslova-
cia”. De asemenea, „să ne adresăm tuturor partidelor
comuniste şi muncitoreşti cam în acelaşi sens”, să fie
pregătită o declaraţie a partidului şi guvernului român
în legătură cu situaţia creată şi a lua „toate măsurile
pentru asigurarea securităţii României”, de a asigura
„apărarea integrităţii teritoriale a României”. A apreciat
că situaţia este grea şi se va ajunge la o ciocnire mili-
tară. „Este trist că am ajuns să punem problema
aceasta faţă de ţările socialiste, dar aceasta este situa-
ţia creată de oameni iresponsabili.” Au luat cuvântul toţi
cei 25 de membri ai CEx, care au susţinut propunerile
lui Nicolae Ceauşescu. 

În aceeaşi dimineaţă a avut loc Plenara comună a
CC al PCR, Consiliului de Stat şi Guvernului, care a
aprobat cele stabilite de CEx. Spre ora prânzului, Nico-
lae Ceauşescu s-a adresat din balconul clădirii CC al
PCR participanţilor la marea adunare populară desfă-
şurată în Piaţa Palatului, condamnând cu fermitate in-
vadarea Cehoslovaciei: „Nu există nicio justificare, nu
poate fi acceptat niciun motiv de a admite, pentru o clipă
numai, ideea intervenţiei militare în treburile a unui stat
socialist frăţesc” [subl. noastră – I.S.]. Referindu-se la
pericolul ce plana asupra României, a ţinut să se ştie
că „întregul popor român nu va permite nimănui să
calce teritoriul patriei noastre” şi că se vor lua măsuri
imediate „pentru a apăra cuceririle revoluţionare, pentru
a asigura munca paşnică, independenţa şi securitatea
patriei noastre socialiste”.

Cuvântarea a fost transmisă în direct la radio şi te-
leviziune, fiind preluată de mai multe posturi străine,
astfel că nu numai românii, ci şi întreaga lume au putut
afla că România a condamnat ferm agresiunea celor
cinci state membre ale Tratatului de la Varşovia împo-
triva Cehoslovaciei. 

Demersul CC al PCR pe lângă conducerile celor

Imagine din Praga ocupată – 1968



memoria istoriei

26 SAECULUM 5-6/2018PR
O

cinci partide a fost primit cu indignare la Moscova, Sofia,
Berlin, Varşovia şi Budapesta. Leonid F. Iliciov, adjunct
al ministrului de Externe al URSS, l-a primit pe amba-
sadorul român la Moscova în ziua de 21 august, ora
23,15, căruia i-a declarat: „Resping comunicarea dum-
neavoastră pentru că nu redă realitatea obiectivă din
Cehoslovacia şi nu este în conformitate cu situaţia ade-
vărată din această ţară”. Demnitarul sovietic a protestat
împotriva aprecierii că Cehoslovacia a fost invadată, su-
bliniind că „actul a fost întreprins la cererea unui grup
de activişti de partid şi de stat din Cehoslovacia, îndrep-
tat contra forţelor antisocialiste din Cehoslovacia, aju-
tate de forţele antisocialiste din afară”6. 

În acele zile şi săptămâni, România a fost supusă
unor puternice presiuni la graniţele de est, sud şi vest,
iar românii au trăit momente dramatice. Un autentic cu-
noscător al situaţiei reale din vara anului 1968, Cristian
Popişteanu – în studiul introductiv la volumul 1968. Pri-
măvara de la Praga. Documente diplomatice, publicat
în 2009 – aprecia: „Primejdia devenise reală, iar tezele
istorice contemporane ce încearcă să minimalizeze sau
chiar să ignore evoluţia periculoasă a situaţiei în care
s-a găsit România atunci, în august 1968, ca urmare a
poziţiilor ferm adoptate prin condamnarea categorică a
intervenţiei sovietice în Cehoslovacia, exprimate în do-
cumentele oficiale ale conducerii statului şi Partidului
Comunist, nu reprezintă decât o sfidare a adevărului is-
toric” (p. XXXVII). În ziua de 24 august 1968, Nicolae
Ceauşescu a avut la Vârşeţ o întâlnire cu liderul iugo-
slav Iosip Broz Tito, prilej cu care i-a declarat ferm:
„Suntem hotărâţi să apărăm independenţa ţării”.7

După 1989, unii cercetători au urmărit să falsifice
adevărul istoric. Cel mai mediatizat, Vladimir Tismă-
neanu, în cartea intitulată Stalinism pentru eternitate. O
istorie politică a comunismului românesc, publicată în
2005, scria: „«Scena balconului» din 21 august 1968,
în timpul căreia Ceauşescu s-a adresat din balconul clă-
dirii Comitetului Central unei mulţimi de 100000 de per-
soane adunate în Piaţa Palatului, condamnând în
termeni de o rară duritate intervenţia Pactului de la Var-
şovia la numai câteva ore după invadarea Cehoslova-
ciei, şi care a devenit o legendă a comunismului
naţional, nu a fost altceva decât o mascaradă”8. Acest
text a fost preluat aidoma în raportul Comisiei Preziden-
ţiale pentru analiza dictaturii Comuniste din România,
publicat în 20079, fapt ce arată cât de „ştiinţific” este acel
raport. 

Realitatea este că istoria îşi are meandrele ei. Jude-
căţile de valoare care nu se bazează pe documente
conduc inevitabil la denaturarea adevărului istoric. A ju-
deca linear o întreagă perioadă istorică (1945-1989) şi
pe liderii săi, prin prisma evoluţiilor de după 1989, este
o greşeală. Evident, au existat şi există persoane care
urmăresc să manipuleze istoria, să falsifice realitatea
pentru a crea o imagine conformă cu propriile lor opţiuni
politice. Iar alţii şi-au făcut o profesie din a „demitiza”
realitatea, imitându-l pe Mihail Roller, cel care dădea di-
rective „frontului istoric” din România în anii 1948-1956.

O analiză lucidă arată că în 1968, contextul istoric
nu era prielnic reformelor. Înăbuşirea „primăverii de la
Praga” a dat de gândit liderilor de la Bucureşti. Pentru
ca România să nu împărtăşească soarta Cehoslovaciei,
aceştia – în frunte cu Nicolae Ceauşescu – au decis să
renunţe la reformele abia demarate. Pentru ca Ceau-
şescu să nu aibă soarta lui Dubcek, care a fost schim-
bat la o plenară a CC al PCC, Congresul al X-lea al
PCR din august 1969 a decis instituirea funcţiei de se-
cretar general al PCR, în locul celei de secretar general
al CC al PCR. La adunarea din Piaţa Palatului s-a scan-
dat pentru prima dată: „Ceauşescu-PCR!”, „Ceauşescu-
România!”. Ulterior s-a speculat acea stare de spirit şi
s-a trecu la cultivarea unui aberant cult al personalităţii
lui Nicolae Ceauşescu, pentru a demonstra că el era
susţinut de „întregul popor”. Cert este că regimul politic
a devenit tot mai rigid şi mai conservator, iar decizia lui
Nicolae Ceauşescu din 1982 ca România să achite
rapid întreaga datorie externă pentru a asigura „inde-
pendenţa deplină” a ţării a avut rezultate catastrofale:
pentru a procura valuta necesară, a forţat exportul până
la ultima limită, fapt ce a afectat grav nivelul de trai al
populaţiei. 

Între timp, raportul de forţe pe plan mondial s-a
schimbat, SUA devenind prima putere a lumii, în timp
ce URSS a intrat într-o profundă criză. Mihail Gorbaciov,
ajuns la putere în 1985, a încercat să redreseze situaţia
prin „glasnosti” şi „perestroika”. Nicolae Ceauşescu s-a
opus acestor reforme, apreciind că ele puneau în peri-
col existenţa socialismului. 

În vara anului 1989 s-a aplicat „principiul dominou-
lui”, regimurile socialiste totalitare din Europa fiind înlă-
turate unul după altul. Pe fondul unei uriaşe nemulţumiri
populare, în decembrie 1989, Nicolae Ceauşescu a fost
răsturnat de la putere, iar Mihail Gorbaciov n-a supra-
vieţuit din punct de vedere politic decât până în decem-
brie 1991, când a fost nevoit să constate că Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste îşi încetase existenţa.
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Desfăşurarea operaţiunilor militare din vara anului
1917 a adus în atenţia întregii lumi localitatea Mărăşti
din Vrancea.

Aici, între 11/24 iulie – 19 iulie/1 august 1917, Ar-
mata a II-a română a repurtat o strălucită victorie împo-
triva trupelor germane, realizând o breşă în sistemul
defensiv al inamicului. La Mărăşti, armata a obţinut
„Prima adevărată şi deplină victorie românească”1 –
după cum aprecia marele istoric Nicolae Iorga.

„Puţine localităţi din România au cunoscut în timpul
războiului un atât de mare contrast în durere şi glorie
ca Mărăştii.

Aşezaţi pe creasta unui deal ce domină regiunea,
împrejurările l’au transformat în formidabilă întăritură ce
adăpostea în pântece puhoaie de duşmani.

Şi le-a fost dat ostaşilor de sub comanda generalului
Mărgineanu, bravul comandant al diviziei a 3-a, să cu-
cerească această lucrare ce părea inexpugnabilă cu
preţul a mari jertfe de oameni, dar a şi mai mari jertfe
de suflet, căci au trebuit mai întâi să vadă la pământ
sub vijelioasa bătae a propriilor lor tunuri satul Mărăşti!

Iar după victorie – aşa după cum Ştefan cel Mare
jura să înalţe o biserică – făgăduit-au cu toţi să ridice la
loc satul şi biserica pe care le-au făcut una cu pămân-
tul”2.

Bombardamentul violent al artileriei române – care
a precedat atacul din dimineaţa zilei de 11/24 iulie 1919
– a distrus biserica satului, unde inamicul instalase un
cuib de mitraliere3 – iar din cele 123 case, 65 au fost
şterse de pe faţa pământului4.

Spre lauda generalului Alexandru Mărgineanu – con-
citadin şi coleg de şcoală cu Nicolae Iorga –, acesta a
propus în adunarea generală a Diviziei a 3-a – 12 sep-
tembrie 1917 –, să constituie fondul „Mărăşti”, motivând
că „avem înalta îndatorire morală şi patriotică de a pune
iarăşi pe picioare acel sat”5.

La Coţofeneşti, pe Trotuş, unde era sediul Copului
II Armată, generalul Averescu s-a întâlnit – 26 octombrie
1917 – cu generalii de Divizie Arthur Văitoianu şi Gheor-
ghe Vălleanu şi cu generalul de Brigadă Alexandru Măr-

gineanu, prilej cu care au „discutat chestiunea restau-
rărei satului Mărăşti şi ridicărei unui monument în amin-
tirea «succesului» de la Mărăşti”6.

O lună mai târziu, la 30 noiembrie, generalul Ave-
rescu i-a convocat la Bâlca pe comandanţii de Corp de
Armată, de Divizii şi de Brigăzi din Armata a 2-a, pre-
cum şi câţiva dintre comandanţii de regiment, pentru a
hotărî asupra propunerii generalului Mărgineanu de a
se aduna un fond care să fie folosit la reconstrucţia sa-
tului Mărăşti.

„Aici la Bâlca – nota Averescu – am pus bazele «So-
cietăţii Mărăşti» cu scopul de a perpetua amintirea vic-
toriei dela Mărăşti.

Prima activitate a societăţii va fi îndreptată în sensul
de a restaura satul Mărăşti şi de a ridica o criptă – mo-
nument în amintirea biruinţei noastre”7.

Societatea „Mărăşti” şi-a mai propus şi alte obiec-
tive, între care reconstruirea vechii biserici distruse de
artileria română.

Lucrarea a fost finalizată în anul 1921. Prin Actul de
ctitorie se înscria pentru veşnicie:

„Astăzi 11/24 iulie 1921, zi aniversară a izbândei os-
taşilor români, zi aniversară a înfrângerii duşmanilor şi
a curăţirii satului Mărăşti de cotropirea străină, sub
Domnia Gloriosului nostru Rege Ferdinand I şi a slăvitei
noastre Regina Maria, în prezenţa Alteţelor lor Regale
– Principele Moştenitor Carol al României şi Principesa
Elena, de faţă fiind reprezentanţii Guvernului, prezidat
de către Primul Ministru General de Corp de Armată
Alexandru Averescu, membrii Senatului şi Adunării De-
putaţilor, ataşaţii militari ai puterilor amice şi aliate, tri-
mişii şi delegaţii tuturor marilor instituţii de Stat şi
locuitorii satelor din regiunea Mărăştilor, cu binecuvân-
tarea şi rugăciunile I.P.S.S. Miron Cristea Mitropolit Pri-
mat al României şi a tuturor preoţilor de faţă, aşezat-am
noi, Comitetul diriguitor al Societăţii Mărăşti, sub preşe-
dinţia Generalului de Divizie Alexandru Mărgineanu,
spre veşnică pomenire a patimilor ţării şi spre neştearsă
amintire a vitejiei armatelor Române, acest pergament
în piatra de temelie, a acestui Dumnezeiesc locaş, re-

Horia Dumitrescu

MĂRĂŞTI – 10 IUNIE 1928
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clădit de Societatea Mărăşti pe locul celui vechi, dărâ-
mat de trupele de ocupaţie germane, în anul 1917. Cu-
cernică şi evlavioasă închinăciune adusă Proniei
Cereşti de-a pururea ocrotitoare a neamului nostru”8. 

Biserica a fost pictată în stil bizantin de Ionel Ioanid,
câştigătorul Marelui Premiu de la Paris la concursul de
bizantinism în pictura bisericească. Pictura bisericii a
fost terminată la 1 mai 1927. 

În dreapta intrării, au fost pictate portretele celor doi
mari generali: Alexandru Averescu şi Alexandru Mărgi-
neanu. Pe cele două locuri de sub cor au fost realizate
portretele regelui Ferdinand I şi al reginei Maria. La in-
trarea în biserică s-a realizat o pictură ce reprezintă hra-
mul Bisericii Sf. Maria Magdalena. Pe o placă de
marmură stă scris un îndemn al reginei Maria: „Să re-
clădim cu dragoste în amintirea celor căzuţi aici”9. 

Recepţia definitivă a bisericii a avut loc la 29 mai
1928. S-au construit o clopotniţă şi o casă parohială, re-
cepţia acestora realizându-se la 9 iunie 192810.  

Construcţie foarte frumoasă din piatră masivă, îm-
prejmuită cu un gard de zid, făcut din piatră betonată,
biserica are interiorul „pictat în întregime, iar pilaştrii şi
partea inferioară a pereţilor interiori sunt căptuşiţi cu
lemn frumos încrustat cu motive naţionale”11.

Iniţial, se stabilise ca sfinţirea bisericii cu hramul
Sfânta Maria Magdalena şi punerea pietrei fundamen-

tale la Mausoleu să aibă loc duminică, 3 iunie 1928.
În numele Societăţii Mărăşti, preşedintele Alexandru

Mărgineanu s-a adresat prefectului de Putna, la 19 mai
1928:

„Am onoare a vă face cunoscut că s’a stabilit în mod
definitiv ca în ziua de 3 Iunie a. c. să aibă loc înaugura-
rea Câmpului istoric dela Mărăşti, când se va face sfin-
ţirea bisericei şi punerea pitrei fundamentale a criptelor.
– La această serbare va lua parte M. Sa. Regina Maria,
reprezentanţii guvernului, delegaţiile cu drapele a regi-
mentelor cari au luat parte la bătălia de la Mărăşti, cât
şi autorităţiile şi mulţi alţi invitaţi. –

În vederea acestei mari serbări naţionale, vă rugăm
călduros Domnule Prefect ca şi de data asta să ne daţi
preţiosul Dv. concurs, pentru ca această serbare să se
facă cu ordine şi în condiţiuni cât se poate de bune. –

Deci, vă rugăm Domnule Prefect ca să binevoiţi a
lua unele dispoziţiuni pe care le credem noi absolut ne-
cesare pentru reuşita serbărei:

1) Drumul dela Mărăşeşti la Mărăşti să fie revăzut şi
pus în condiţiuni ca automobilele să poată circula cu
uşurinţă. –

2) Podul dela cantonul No. 11 să fie reparat. –
3) Pentru ca transportul la Mărăşti a vizitatorilor cari

sosesc cu trenul Tişiţa la Răcoasa să se facă în regulă,
să dispozaţi ca Comandantul Companiei de Jandarmi
să ia măsuri ca în ziua de 3 Iunie ora 7 dimineaţa să se
găsească cel puţin 80 de căruţe împodobite cu brad sau
frunze şi cu covoare, pe platoul din faţa gărei Răcoasa.
– Aceste căruţe vor duce vizitatorii îndată ce sosesc
până în piaţa din faţa bisericei, vor pleca pe drumul care
duce pe din dos la şcoală şi apoi pe şosea afară de
poarta triumphală, unde se va înşirui şi aştepta întoar-
cerea vizitatorilor. –

Aceste căruţe se vor lua câte 10 de fiecare sat din
jurul Mărăştilor şi vor fi conduse tot timpul de un jan-
darm din vreme hotărât, care le va lua din sat şi aduce
la Răcoasa în dimineaţa zilei de 3 Iunie şi va rămâne în
preajma lor până când se vor întoarce cu vizitatorii din
nou la Răcoasa.

Pentru mai multă înlesnire şi pentru acei cari vor dori
să vie cu automobilele sau cu autobuzele, să se ia dis-
poziţiuni din vreme ca în dimineaţa Zilei de 3 Iunie orele
5 când soseşte cel din urmă tren, să se găsească în
dosul gărei Mărăşeşti 4 – 5 autobuze şi 10 automobile,
(de altfel vor dori să vie), cari vor lua invitaţii cu plată –
făcânduli-se un tarif omenesc ex: 150 lei dus şi întors
de persoană – în automobil. – Aceste automobile vor fi
rânduite pe şosea după sosirea în Mărăşti ca şi căru-
ţele. – 

4) Să se ia măsuri ca cârciumele şi cooperativele din
Răcoasa şi Mărăşti să aibă cele de trebuinţă pentru
mâncare şi băut, căci prea multă lume nu va putea fi in-
vitată la masă. –

5) În satele Mărăşti şi Răcoasa, primarul comunei
să aibă ordin ca locuitorii să-şi cureţe casele, şoseaua
şi să-şi facă podeţele de intrare, iar în fiecare casă să

Gen. Alexandru Mărgineanu
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se amenajeze o odae de musafiri curată şi cu cele ne-
cesare de odihnă, pentru ca vizitatorii cari sosesc mai
ales în Mărăşti încă din ziua de 2 Iunie să aibă unde
dormi. –

6) Să se instituiască acolo unde va crede Coman-
danţii Companiei de Jandarmi, posturi de jandarmi pen-
tru menţinerea ordinei. – 

Aceste sunt Domnule Prefect, punctele care ar tre-
bui avute în vedere şi dacă ar mai fi altele le vom dis-
cuta împreună în una din zilele şi care cred că va fi cât
de curând.

P. S. În Ziua de 2 Iunie ora 4 p. m. va trebui să se
găsească  10 căruţe la gara Răcoasa pentru transportul
clerului şi coriştilor dela Răcoasa la Mărăşti”12. 

Serbările s-au amânat cu o săptămână, dar măsu-
rile protocolare şi de securitate au rămas în vigoare.
Pretorii din judeţ au primit ordin de la prefect să pună
în vedere primarilor din plasa respectivă ca în ziua de
10 iunie, ora 8 dimineaţa, să fie prezenţi la Răcoasa în
ţinută de ceremonie, unde urmau să primească drapelul
pentru a merge la Mărăşti13.

Aceasta însemna că primarii trebuiau să fie „încinşi
cu eşarfa tricoloră, prevăzută de lege în mod obligato-
riu”14.

De asemenea, fiecare primar trebuia să fie însoţit
de trei membri ai Consiliului Comunal, edilul fiind cel
care urma să pună drapelul comunei din gara Răcoasa
pe linia Tişiţa15. 

Prefectura Putna a încredinţat lui Ion N. Rusu din
Mărăşti, toate cele 79 de drapele necesare serbărilor
de la Mărăşti16.

Pretorul Plasei Zăbrăuţi a avut obligaţia ca în ziua
de 10 iunie, de la ora 6 dimineaţa până la ora 16, în sa-
tele Satul Nou, Crucea de Jos şi Hăulita să aibă „oame-
nii de gazdă sau jandarmi cum să indice drumul spre
Mărăşti, când vor trece Înalţii oaspeţi în frunte cu
M.S.  Regina Maria”17.

Prefectul a fost rugat să dea dispoziţie comandan-
tului Companiei de Jandarmi Putna să detaşeze în co-
muna Răcoasa câţiva jandarmi nu mai târziu de 1 iunie,
ei urmând să rămână acolo până luni dimineaţa,
11  iunie18.

Cu o zi înainte de desfăşurarea acestor ceremonii,
ziarul „Adevărul” a publicat articolul „La Mărăşti” prin
care erau invitaţi să participe la „serbarea comemora-
tivă de la Mărăşti” toţi cetăţenii care vor să cinstească
memoria celor căzuţi aici în Războiul de Întregire a Nea-
mului. 

„La MĂRĂŞTI
Mâine, pe câmpul istoric dela Mărăşti, au loc serbă-

rile comemorative. [...] Zece ani au trecut de atunci.
În clipa în care idealurile unui neam păleau sub ză-

branicul deznădejdei şi sufletul ţării era bătut de vântu-
rile îndoielilor; în clipa aceea, izbânda de la Mărăşti a
însemnat o suliţă de lumină în pustiul îndurerării ob-
şteşti.

Serbările de mâine ne întorc cu zece ani înapoi şi

reîntregrează în cadrul sumbru a războiului.
Oridecâte ori se ivesc asemenea prilejuri, să le folo-

sim pentru a purcede la acele revizuiri de conştiinţă, în
care stă taina puterii unui popor.

Să ne amintim deci, cu pietate, de zilele în care naţia
a sângerat pentru un ideal şi de legămintele pe care ni
le-au lăsat în clipa morţii cei ce au muşcat brazda în-
sângerată.

«Sufletul tranşeelor» – aceasta era formula magică,
în care se rezuma starea de spirit a vremii aceleia. Am
nădăjduit cu toţii şi ni s’a făgăduit tuturor o omenire mai
bună, mai dreaptă, mai miloasă. Purificată prin cumplita
încercare, prin examenul hotărâtor al focului şi al sân-
gelui, omenirea trebuia să se înalţe pe alte piedestaluri
şi să privească spre alte zări. Orânduiri nouă – mai
drepte şi mai trainice – trebuiau să înlocuiască vechile
orânduiri, ale căror încheeturi trosneau în fiecare clipă.

După valul întunecat al urii, care distruge – trebuia
să vină unda potolită şi încurajatoare a bunătăţii, care
clădeşte.

Recucerindu-şi fiecare ţară ţinuturile care i se cuve-
neau de drept, popoarele se puteau descătuşa din robia
vrăşmăşiei, ca să purceadă pe căile largi ale acelei co-
operări internaţionale, pe care românul o numeşte atât
de simplu, firesc şi impresionant: întovărăşire.

Aceasta a fost unica mângâiere a celor ce au murit
în margine de drum, în creste de munţi sau acolo, pe
şesul Şiretului.

Aceasta a fost unica mângâiere a celor ce s’au în-
tors din marea învălmăşeală, bonlavi şi mutilaţi.

Au trecut zece ani, de când – în clipe de eroică su-
ferinţă – acestea erau nădejdile care consolau sufletele
– toate sufletele.

Să mărturisim sincer adevărul: speranţele de atunci
n’au fost realizate pe deplin.

Nu este ceasul limpezirii acestui proces, căci într-o
zi ca aceasta nu se cade să statornicim răspunderi şi
să aruncăm învinuiri. În suflete, purtăm încă ecoul chio-
telor de biruinţă care au spintecat văzduhul în ziua lup-
tei de la Mărăşti – acolo, pe câmpul ce va fi inaugurat
mâine...

Dar dacă nu-i vremea rafturilor de acest soiu, se
cade să cerem tuturor ca mâine – când se vor aduna
pe ogorul simţit de jertfa atâtor anonimi – să se întrebe
fiecare dacă şi-a îndeplinit datoria faţă de cei ce au
murit, faţă de cei ce au scăpat. Moştenirea sacră, pe
care ne-au lăsat-o cei opt sute de mii de morţi – ce-am
făcut cu ea, ce am făcut din ea ?

Iată întrebarea care va spânzura mâine deasupra
fiecărui suflet, în văzduhul la care spun legendele că
plutesc sufletele celor duşi.

Omenirea este ocârmuită de cei morţi – a spus un
înţelept.

Fie ca spiritul de jertfa şi de desinteresare, care i-a
mânat în vârtejul luptei pe cei ce-au sacrat câmpul Mă-
răştilor, să se coboare în sufletele celor ce vor participa,
mâine, la serbări...
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Fie ca de acum încolo, toţi cei care au greşit, să-şi
răscumpere greşalele acestor zece ani din urmă”*.

Au răspuns la această chemare „sute şi sute de lo-
cuitori din Ţara Vrancei şi din aşezările de pe malul ro-
mânesc al Dunării; din «Ţara de Sus» şi din Cîmpia
munteană, din Dobrogea ori tocmai de dincolo de munţi,
din Transilvania. Unii au sosit la Mărăşti după ce au
străbătut distanţa de zeci de kilometri pe jos, alţii au
venit călărind cai mici, dar iuţi sau în care trase de
boi”19.

În ziua de sâmbătă, 9 iunie 1928 „Mărăştii îşi des-
chid braţele primitoare înspre numeroşii oaspeţi cari
încep să sosească.

La şapte seara, episcopul Lucian Triteanu al Roma-
nului oficiază slujba Vecerniei – ante mergătoare sfinţi-
rei bisericei, care are loc a doua zi.

După vecernie, oaspeţii fac un pios pelerinagiu la ci-
mitirul eroilor.

La 9 seara, d. general Mărgineanu oferă o cină epis-
copului Triteanu, la care asistă deputatul Ştefan Tătă-
rescu, inspectorul general Radu Cosmin, Ştefan
Popescu, director general la ministerul artelor şi repre-
zentanţii presei”20.

Duminică, 10 iunie 1928, începând cu ora 830 au în-
ceput să sosească oaspeţii în faţa bisericii. Rând pe
rând, au sosit generalul Paul Angelescu – ministru de
Război, generalii Gheorghe Dabija, Nicolae Rujinschi,
Mihail Schina, Martac (în fruntea delegaţiei Uniunii ofi-
ţerilor de rezervă), Constantin Ştefănescu Amza, Ştefan
Ştefănescu, Eugen Alimănescu, Ion Manolescu, Con-
stantin Iancovescu, Victor Tomoroveanu, Grigore Con-
standache (delegat al Marelui Stat Major şi membru în
Comitetul de direcţie al Societăţii „Mărăşti”) şi Constan-
tin Dragu21.

Cei doi înalţi ierarhi, mitropolitul Pimen al Moldovei
şi episcopul Lucian al Romanului au sosit împreună.
Generalul Averescu a venit însoţit de către coloneii
Stoenescu şi Crăiniceanu.

Oameni politici, militari şi magistraţi s-au numărat
printre cei care au dorit să fie martori ai solemnităţilor
de la Mărăşti: Ştefan Tătărescu – deputat, coloneii
G.  Rujinski, Georgescu, Nancovici, Garoescu, locote-
nent – colonel Tătărescu, maior Bucur, căpitan Rădu-
lescu, Constantin Mihăilescu – prim-preşedinte al
Tribunalului Putna, Călcâi – prim-procuror, Ştefan Po-
pescu – director general în Ministerul Artelor, dr. Pascu
– prefectul de Putna, Vladimirescu şi Vintilă – de la Si-
guranţă, judecătorii Andronescu, Marosin şi Tuiliu, ma-
iorul Ferhat, coloneii Tătaru şi Gabriel Marinescu,
Mavroiani – fost deputat, Al. Zisu, colonel Calotescu
ş.a.22.

În faţa bisericii erau înşiruite drapelele – decorate cu
Ordinul „Mihai Viteazul” – ale Regimentelor 24, 4, 22,
28, 30, 17 şi 18 Infanterie şi 2 Vânători care au luat
parte la luptele de la Mărăşti.

Parada a fost comandată de către colonelul Io-
nescu-Munte.

La ora 1000, au sosit în automobile, regina Maria şi
prinţul Nicolae, însoţiţi de către coloneii Anastasescu,
Sviedenek şi Păiş.

Prefectul de Putna – dr. Pascu, primarul Mărăştilor
– Şerb Dobrin şi generalul Alexandru Mărgineanu i-au
întâmpinat la Arcul de triumf de la intrarea în satul Mă-
răşti. Erau de faţă toţi primarii din judeţul Putna şi şcolile
primare din împrejurimi. După tradiţionala „pâine şi
sare”, Regina şi prinţul Nicolae s-au îndreptat spre bi-
serică, unde slujba a fost oficiată de către episcopul Lu-
cian Triteanu al Romanului. Mitropolitul Pimen a
participat şi el la serviciul religios.

Răspunsurile au fost date de către corul Episcopiei
din Roman.

După terminarea slujbei religioase, episcopul Lucian
Triteanu al Romanului a făcut un istoric al luptelor de la
Mărăşti „şi-l leagă de sforţările sângeroase ale neamului
românesc, care sub drapele potrivnice au făcut ca fraţii
să lupte unii împotriva altora”23.  

Întreaga asistenţă s-a îndreptat apoi spre Cimitirul
Eroilor. Aici, oficialităţile au coborât în săpăturile viitoarei
cripte – monument, unde, rând pe rând, au semnat ur-
mătorul Act Comemorativ, care apoi a fost îngropat la
temelii:

„ACT COMEMORATIV
În anul întâiu al Domniei Maiestăţii Sale Regele

Mihai I – al României, azi 10 iunie 1928, aşezatu-s-au
piatra de temelie a criptelor clădite de către Societatea
Mărăşti, pe chiar câmpul de bătae şi pe locul unde în
zilele de 22-27 [stil nou] iulie 1917 s’au dat sub condu-
cerea Generalului Alexandru Averescu, Comandantul
armatei II-a, crâncenele, glorioasele şi victorioasele
lupte împotriva armatelor germane şi s-a străpuns fron-
tul duşman de către trupele Diviziei 3-a comandată de
generalul Alexandru Mărgineanu, spre odihnă veşnică
a rămăşiţelor sfinte neamului românesc, a treizeci şi
cinci de mii de viteji, căzuţi pentru ţară în bătălia de la
Mărăşti şi împrejurimi şi pentru ca să fie pururi vie în su-
fletele urmaşilor amintirea măreţei jertfe aduse fericirei,
mărirei şi reîntregirei patriei de către premergătorii lor
şi să le păstreze în ele pildele eterne de vitejie, de dra-
goste de ţară şi de neam, care au făcut întotdeauna
tăria poporului românesc şi l-au ţinut neînfricat în faţa
nevoilor şi primejdiilor şi stană de piatră împotriva duş-
manilor moşiei strămoşeşti.

Şi au fost faţă la aşezarea acestei pietre [……] şi
s’au scris şi s’au iscălit de toţi cei de faţă acest perga-
ment spre veşnică pomenire”24.

Regina Maria a pus prima cărămidă la temelie, ur-
mată de cei prezenţi la solemnitate. Au urmat cuvântă-
rile.

Generalul Alexandru Averescu a ţinut să precizeze
că „Timpul preface totul în lumea aceasta. Amintirile
noastre slăbesc încetul cu încetul, până se pierd cu
desăvârşire. Sunt totuşi amintiri pe cari omul le păs-
trează până la moarte.

Una din aceste amintiri este aceia evocată de so-
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lemnitatea de azi.
Îmi reamintesc ziua de 28 iulie 1917, când la Soveja

s’a săvârşit un parastas în hodina sufletelor celor căzuţi
pentru ţară şi cari vor fi trecuţi în cripta de faţă.

Era un început în lupta pentru eliberarea ţării. Spu-
neam atunci – şi daţi-mi voe să citesc acele cuvinte, că
«Izbânda ce am câştigat este numai un început; altele
mai sunt necesare pentru ca să ne vedem ţara curăţită
de duşmani şi zicând alte izbânzi, înseamnă că alte
jertfe vor fi necesare. De aceia, dacă pe deoparte cu
inima îndurerată, zic celor căzuţi: Fie-vă memoria ca şi
gloria eternă, cu inima plină de nădejde zic iubiţilor os-
taşi în viaţă şi armatei a II-a: Biruinţa să nu vă mai pă-
răsească şi facă providenţa ca ultima rugă pentru cei
căzuţi în acest război sălbatec să se înalţe din inimile
noastre cât se poate mai curând şi cât se poate mai de-
parte de aci şi vă avem a mulţumi Atotputernicului din
sângele vărsat a eşit nu numai curăţirea definitivă a
Ţării, dar şi înfăptuirea năzuinţelor legitime ale neamului
nostru, nedreptăţit şi împilat. Aşa să ne ajute Dumne-
zeu»”25.

În numele Guvernului şi al Armatei, a luat cuvântul
generalul de Divizie, Paul Angelescu – ministrul de Răz-
boi – care „în această zi de doliu – dar şi de glorie –
pentru neamul românesc” sublinia că „se impune să
avem o clipă de reculegere pentru cel care a fost regele
României Mari şi care a condus armatele la victorie. Fie
ca acest câmp să devie o pildă vie pentru generaţiile
viitoare”26.

În numele Senatului, generalul Mihail Schina „în-
chină o veşnică recunoştinţă eroilor căzuţi pentru des-
robirea neamului”27.

Mult mai amplu a fost discursul deputatului Ştefan
Tătărescu: „În numele Adunării Deputaţilor aduc oma-
giul pios al naţiei în faţa mormintelor pururea deschise
ale generaţiei sacrificate pe plaiurile Mărăştilor.

După înfrângerea dureroasă din iarna lui 1916, ar-
mata luptătoare română simţea nevoia reabilitării bra-
vurii sale legendare şi a dreptului la unitate naţională.

Poporul român luptător agoniza, dar s’a ridicat în-
tr’un efort suprem şi’a pus în acţiune cele din urmă fibre
ale vitalităţii sale.

Pe drapelele zdrenţuite se putea citi ca şi în inimile
soldaţilor «a învinge sau a muri».

Două lumi înduşmănite se pândeau reciproc înapoia
graniţelor garnisite cu dantelele sârmelor ghimpate, de-
oparte armata unui popor ce lupta pentru dominaţia
lumii, iar dincoace cetele noastre modeste cari luptau
pentru existenţa noastră ca neam. Simţeam bine că
toată forţa morală era de partea noastră.

Şi i-am văzut în acea dimineaţă de 11-24 Iulie por-
nind din labirintul cetăţilor subterane, de sub creasta
pierdută a morţii, de pe linia ondulată a crenelelor înfu-
megate, din şanţurile răscolite de obuze, de patimi şi de
cel din urmă dintre idealuri, din pulberea de durere şi
din amintirea zilei de glorie, din leagănul însângerat al
nădejdiilor creatoare şi demne. Am văzut şarja aceea

tumultoasă şi eroică care ne-a dat victoria Mărăştilor.
Porunca morţilor dela Mărăşti, se poate defini astfel:
«Un neam unit înduririi, puternic şi pururea neştirbit

la hotarele sale milenare, mergând cu hotărâre pe calea
dezvoltării sale istorice, în frunte cu M. S. regele
Mihai»”28.

La ora 1200, solemnitatea a luat sfârşit. Oaspeţii s-au
îndreptat spre curtea Bisericii, unde, sub un imens um-
brar construit special, a fost organizat un banchet de
peste 300 de tacâmuri, prezidat de Înaltul Regent, prin-
ţul Nicolae. Primul care a toastat a fost generalul Ale-
xandru Averescu – preşedinte de onoare al Societăţii
Mărăşti: „Găsindu-mă la masa de azi, e firesc să merg
cu mintea la alte mese pe cari le-am luat în această re-
giunea în timpul războiului.

Nu rareori Suveranul simţia nevoia să vie şi să ia
contact cu trupa, ca să poată apoi împrăştia curaj şi în-
credere în dosul frontului.

Nu pot să nu mă gândesc la acele timpuri decât cu
recunoştinţă.

Azi ridic gândirea cu recunoştinţă în amintirea Su-
veranului şi a celor ce s’au jertfit pentru ţară sub ordi-
nele lui.

Urez actualului Suveran ca atunci când va lua con-
ducerea efectivă a ţării să urmeze pe drumul jalonat de
gloriosul său strămoş.

Nu pot să uit nici pe M.S. Regina care cu dragoste
şi curaj venea în mijlocul nostru până în linia I.

Gen. Alexandru Averescu 
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Ridic paharul în sănătatea sa”29.
Preşedintele activ al Societăţii Mărăşti, generalul

Alexandru Mărgineanu a ţinut să-şi exprime gândurile:
„În tiparul cărţilor vechi, la sfârşit, se întâlneşte adesea
o frază pusă de cei ce împreună au ostenit la tipărirea
lor şi care sună cam astfel: «Ca cerbul însetat izvoarelor
apelor, aşa am văzut şi noi sfârşitul trudelor noastre».

Această exclamare de uşurare şi de bucurie îmi vine
şi mie în minte, astăzi când o ţară întreagă prin cei mai
de frunte reprezentanţi ai săi, întruniţi aici pe plaiurile
unde acum unsprezece ani clocotea văzduhul de sgo-
motul strident al obuzelor care se încrucişau în aer chiar
deasupra capetelor noastre, deasupra locului unde ne
găsim acum, sărbătorind pe cei 35.000 de viteji care
dorm somnul veşniciei pe câmpul Mărăştilor şi împre-
jurimi, pe cei 35.000 de eroi cari şi-au jertfit bucuros vie-
ţile întru mărirea patriei şi liberării gliei strămoşeşti.

Această sărbătorire le-am făcut-o prin sfinţirea bise-
ricii Câmpului Istoric în care cei rămaşi în viaţă putem
să ne rugăm pentru ei şi punerea pietrei fundamentale
a criptelor în care se vor odihni de veci.

Societatea Mărăşti a ajuns în acest sfârşit printr-o
muncă uriaşă”30.

Generalul Alexandru Mărgineanu a făcut apoi un is-
toric amănunţit şi foarte interesant al rostului şi activităţii
Societăţii Mărăşti.

În cuvântul său, mitropolitul Pimen al Moldovei a rea-
mintit „o convorbire în care defunctul rege Ferdinand îşi
manifestase dorinţa de a asista cât mai curând la sfin-
ţirea bisericii din Mărăşti.

Face apoi o comparaţie între regele Ferdinand şi îm-
păratul Traian, amândoi simboluri de curaj şi vitejie.

Bea în sănătatea armatei române şi a generalului
Averescu”31.

Înaltul Regent prinţul Nicolae s-a arătat onorat de in-
vitaţia primită pentru a fi prezent la aceste solemnităţi:

„Sunt prea măgulit că am fost rugat să vin aci unde
s’au dat atâtea lupte crâncene şi unde s’a pus prima
piatră a temeliei ţării noastre întregite.

Vă mulţumesc în numele Regenţei şi în numele Re-
gelui. Vă mulţumesc şi în numele Reginei.

Vă mulţumesc pentru ceia ce aţi făcut aici a o dovedi
că sunteţi buni români.

Dacă noi trăim în linişte, e datorită acelora cari s’au
sacrificat pentru noi.

Nu putem aduce decât lauda acelora cari au depus
atâta muncă pentru a reface un loc istoric ca acesta.

Nu putem dori decât ca toţi, din toată ţara, să depue
tot atâta muncă să refacă întreaga ţară.

Satul acesta a fost refăcut cu muncă. Munca nu e
decât o bună înţelegere între cei ce pun cărămida.

Suntem datori să punem mână de mână ca să
facem o fortăreaţă pe care nici un râu să n’o poată dă-
râma. 

Ridic paharul pentru Armată şi doresc ca toţi cei cari
au fost sau vor fi în armată, s’o cinstească, aşa cum ar-
mata i-a cinstit pe ei”32.

Masa a luat sfârşit la ora 1400, iar peste o jumătate
de oră, oaspeţii au început să plece. Regina Maria, a
luat masa separat, fiind în doliu, la şcoală, unde a primit
o delegaţie de femei din comună, cu care s-a întreţinut
îndelung. Din Mărăşti, Regina, luând loc în automobilul
condus de prinţul Nicolae, s-a îndreptat spre Mărăşeşti,
unde a ajuns la ora 1530. Aici, a stat o jumătate de oră
la Mausoleu, după care, împreună cu prinţul Nicolae şi
însoţitorii săi, au plecat cu trenul special spre Scroviş-
tea.

Ceilalţi invitaţi au plecat cu acceleratul de ora 1800,
fie cu trenul special la ora 2000.  

În analele vrâncene – şi nu numai –, ziua de 10 iunie
1928 rămâne, prin încărcătura sa istorică şi sufletească,
o zi memorabilă, o zi plină de recunoştinţă pentru cei
ce s-au jertfit în numele dragostei de ţară şi al unui înalt
ideal: Reîntregirea României.   
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Publicat mai întâi sub formă de articole în Sburăto-
rul, capitolul consacrat Hortensiei Papadat-Bengescu
în volumul IV al Istoriei literaturii române contemporane
din 1928 este cea dintâi prezentare de ansamblu a ope-
rei de până atunci a marii prozatoare. După obişnuita
sa procedură de organizare a expunerii, Lovinescu îşi
împarte textul în opt secvenţe, urmărind fiecare câte o
problemă distinctă.

Prima dintre acestea este constituită doar dintr-un
paragraf, care reia binecunoscuta teză a criticului cu pri-
vire la evoluţia necesară a prozei moderne în direcţia
obiectivităţii epice, un proces care se desăvârşeşte în
acelaşi sens şi înăuntrul literaturii scriitoarei”. Un astfel
de preambul aruncă din capul locului o lumină de aver-
tizare asupra analizei care va succeda.

Perioada debutului, reprezentată de volumele Ape
adânci, Sfinxul şi Femeie în faţa oglinzii, constituie
obiectul celei de-a doua secvenţe, care înregistrează
preeminenţa în această etapă a „impresionismului liric”,
„în care consideraţiile intelectuale, trase în jurul unor su-
biecte întâmplătoare, se îmbină cu elanuri lirice şi cu
mici extaze, poeme în proză, ce nu aşteaptă decât ca-
denţa ritmului (Dorinţa), întâietate de analize, ce-şi sco-
boară inciziunea până în inconştient şi în obsesie
(capitolul Poveştile ochilor din Femei, între ele)”. Cu
toate că acest lirism a surprins în mod agreabil, el nu
dă nota de originalitate a autoarei, întrucât „întreaga li-
teratură feminină e lirică”. Aducând „o notă de francă
senzualitate, de exaltare păgână împinsă până la nar-
cisism, şi de dorinţă inutil strigată”, proza scriitoarei din
această primă fază îşi manifestă caracterul net diferen-
ţial prin analiza aplicată pe materia fierbinte a senzaţiei
lirice. Dintr-un atare punct de vedere, „nimeni n-a pro-
iectat în literatura noastră o lumină mai orbitoare asupra
sufletului feminin ca această scriitoare, sub a cărei pri-

vire bătaia inimii se descompune ca mecanismul unui
ceasornic în jocul liber al roţilor”, împrejurare pe care
criticul o proclamă într-un mod şi mai explicit în a treia
parte a textului său, preocupată tocmai de raportul din-
tre analiză şi lirism. Originalitatea prozatoarei vine aşa-
dar exact din „fuziunea lirismului cu spiritul analitic”,
acesta din urmă fiind câteodată atât de pronunţat în in-
tervenţiile sale, încât „zdruncină chiar liberul joc al acti-
vităţii emoţionale”. Cu toate acestea, ca şi Stendhal,
scriitoarea noastră aparţine categoriei acelora pentru
care luciditatea amplifică pasiunea. Ea e, zice Lovi-
nescu, „din rasa stendhaliană a analiştilor, ce-şi măresc
viaţa sentimentală prin colaboraţia analizei”. Spiritul
analitic „stă înfipt”, după expresia criticului, „în crupa
senzaţiei”, pe care „o conduce, o amplifică, îi înregis-
trează minuţios traiectoria şi, după mistuirea finală, îi
perpetuează amintirea”. Combinaţia dintre „cele două
forţe contradictorii, emoţiunea şi analiza”, conferă prozei
de debut a Hortensiei „un caracter patetic de luptă” şi
face „din fiecare pagină o bucată de lavă, în care s-a
solidificat, după multă trudă, forma unui sentiment”.
Acuitatea şi sinceritatea aproape cinică a analizei de-
păşeşte „romantismul şi subiectivismul obişnuit al lite-
raturii feminine”, încât pe bună dreptate conchide
criticul, în acelaşi stil al formulărilor sintetice şi memo-
rabile ce-i este caracteristic: „Deşi materialul este ex-
clusiv feminin, atitudinea scriitoarei rămâne, aşadar,
bărbătească, fără sentimentalism, fără duioşie, fără
simpatie chiar, pornită din setea cunoştinţii pure şi rea-
lizată, cu eliminarea dulcegăriei, prin procedee riguros
ştiinţifice, ceea ce-i constituie o notă diferenţială faţă de
întreaga literatură feminină.”

Evoluând prin Balaurul şi Romanţă provincială către
obiectivare, observă criticul mai departe, scriitoarea nu
putea renunţa dintr-odată la darurile ei naturale, încât
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„reziduurile lirice” continuă să se manifeste şi mai târziu,
deşi în forme progresiv superioare. Interesul Hortensiei
se mai întoarce încă spre reacţia emoţională, dar „nu
pentru ase opri la senzaţii actuale, ca în Femeia în faţa
oglinzei, ci – printr-un subiectivism întrucâtva mai evo-
luat – pentru a reconstitui stări sufleteşti vechi, adum-
brite”. Dând mai multe citate semnificative, Lovinescu
găseşte acum prilejul să conteste proustianismul autoa-
rei, reducându-l la „aptitudinea analitică” şi replicând cu
hotărâre: „în niciun caz, nu poate fi vorba la scriitoare
de metoda proustiană a asociaţiei stărilor de conştiinţă
identice, deşi risipite în timp, care, răsturnând ordinea
cronologică a evenimentelor, vrea să stabilească o
nouă ordine interioară”.

Lirismul specific al Hortensiei nu dispare în totalitate
nici din opera de maturitate, prelungindu-se de pildă în
Fecioarele despletite sub forma comentariilor unui per-
sonaj ca Mini, dar absorbindu-se (nu menţinându-se,
cum printr-o probabilă greşeală de tipar găsim în text,
dovadă versiunea din 1937) în Concert din muzică de
Bach „aproape în întregime, pentru a ne da cea mai
mare sforţare epică a scriitoarei şi una dintre cele mai
pozitive valori a(le) literaturii române”.

O a cincea secvenţă a capitolului încearcă să ilus-
treze, pe lângă „procesul de descompunere a lirismului
şi în orice caz a subiectivismului”, şi pe cel invers, „de
obiectivare a literaturii scriitoarei în limitele aceloraşi
opere”, selectând citate concludente de la Ape adânci
până la Romanţă provincială şi Fecioarele despletite.
Un loc aparte ocupă în această traiectorie momentul
dramei Bătrânul, căreia Lovinescu îi conservă o neştir-
bită admiraţie încă de la reprezentarea ei din 1920: „În
mijlocul tendinţii obşteşti spre primitivitate, literatura
scriitoarei se distinge prin rafinare şi intelectualizare;
porneşte de sus şi se îndreaptă în sus; e floarea unei
civilizaţii coapte”. Însă Bătrânul dovedeşte pe de altă
parte „prezenţa puterii de observaţie şi de creaţie şi în
faza «lirică», o calitate pe care criticul o subliniază acum
mereu, identificând-o şi în Balaurul, şi în Romanţă pro-
vincială, şi, evident, cu atât mai mult, în primul roman
al ciclului Hallipa.

Toate însuşirile majore ale prozatoarei se întâlnesc
bineînţeles maturizate în Concert..., căruia Lovinescu îi
dedică amplul paragraf al celei de-a şasea secvenţe.
Sunt aici câteva propoziţii fundamentele şi definitive,
care nu merită să fie răsucite prin parafrazare. Notând
că acest roman creează cu adevărat un gen şi „consti-
tuie un fapt incontestabil”, criticul accentuează caracte-
rul său inaugural, calitatea europeană şi forţa de creaţie
obiectivă. O magistrală frază iese de sub condeiul său:
„O nouă literatură română începe printr-o afirmaţie de-
finitivă; sub ochii noştri se înfăptuieşte o mare frescă a
vieţii noastre orăşeneşti, unde toate straturile sociale
sunt reprezentate, de la acel Lică Trubadurul, crai de
mahala, în care germinează virtualităţile ascensiunilor
fulgerătoare, şi până la prinţul Maxenţiu, floarea de seră
a unei rase istovite, între care nimic nu-i lăsat la o parte,
nici intelectualitatea, nici senzualitatea, nici arta (cu gra-

vele emoţii ale concertului), nici forţele instinctuale, nici
patologia, nici virtuţile burgheze, nici feminismul, într-un
cuvânt nimic din tot ce constituie complexitatea unei
vieţi chinuite de atâtea nevoi şi aspiraţii.” După o ase-
menea admirabilă imagine de sinteză a universului in-
terior al romanului, urmează o fixare tot atât de
memorabilă prin precizia şi lapidaritatea ei: „În faţa unei
opere de artă, problema situării păşeşte în primul plan
şi e neîndoios că, prin noutate, Concertul din muzică de
Bach înseamnă o deschidere de drum, iar prin viaţa in-
tensă, puterea de analiză, intelectualitatea şi chiar or-
donanţa compoziţiei, literatura română n-are ce să-i
pună deasupra”.

Cu toate acestea, consemnează Lovinescu în finalul
capitolului, literatura Hortensiei, întâmpinată cu elogii
de „aproape unanimitatea criticei tinere”, nu se bucură
în conştiinţa publică de consideraţia ce i s-ar cuveni. Şi
aceasta atât din cauza fondului său de intelectualitate
şi de rafinament analitic, cât şi din cauza formei, mai
exact a stilului pretenţios şi complex, care înseamnă tot
atâtea dificultăţi, dacă nu chiar obstacole pentru cititorul
mediu. Susţinând că „problema stilului e, totuşi, domi-
nată de principiul armoniei dintre fond şi formă”, Lovi-
nescu e de părere că nu există un anume stil, ci mai
multe, în funcţie de „felurimea manifestărilor sufletului
omenesc”. În acest caz, claritatea nu poate fi conside-
rată nici pe departe un criteriu unic: „Cum trebuie să ur-
meze ritmul mişcărilor sufleteşti, stilul nu are o valoare
absolută, ci numai una relativă prin raportare la fond”.
Nu ar avea dreptate Anatole France afirmând că Sha-
kespeare, Tolstoi, Rabelais sau Balzac „au scris rău prin
faptul că au depăşit legile obicinuite ale stilului”. E o ilu-
zie, zice criticul, pentru că în realitate ei toţi au folosit
stilul corespunzător materiei lor, stilul „potrivit”, cum cre-
dea pe drept cuvânt şi Caragiale în Câteva păreri. 

Nici cazul Hortensiei Papadat-Bengescu nu trebuie
privit altfel. Substanţa bogată, diversă şi complicată a
operei sale nu se putea în alt mod traduce decât prin
stilul ei caracteristic, adică „pletoric prin exces de ad-
jective, supărător prin abuz de neologisme, obscur prin
îngrămădirea notaţiilor, pedant prin ştiinţism şi exube-
rant prin lirism”. Pusă astfel problema, caracterul para-
doxal al concluziei lui Lovinescu dispare de la sine, în
pofida notei aparent excesive pe care ea o implică prin
formularea nu numai a unei constatări, dar şi a unei ju-
decăţi de valoare: „Stilul scriitoarei poate fi lipsit de ca-
lităţile obicinuite ale clarităţii şi sobrietăţii; raportat, însă,
la bogăţia fondului şi la ritmul sufletesc, e nu numai un
stil necesar ci, prin armonie şi echilibru intern, şi unul
perfect.” Iar dacă el conţine într-adevăr imperfecţiuni im-
putabile, tot el dă probe de autentică excelenţă în planul
unei expresivităţi incontestabil foarte personale. Criticul
îşi încheie pledoaria prin câteva exemple pertinente şi
convingătoare, încoronând astfel o analiză pe cât de
limpede şi de exactă, pe atât de concludentă şi sedu-
cătoare, expusă într-un ton de elegantă autoritate care
exclude parcă prin alura ei definitivă orice cale sau pu-
tinţă de recurs.
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Am auzit, nu multă vreme în urmă, un vip (am învă-
ţat şi cuvîntul acesta, numai că înţelesul cu care e folosit
cuvîntul în „lumea bună” e departe de a răspunde ana-
lizei lui semantice), care, incomodat de insistenţele zia-
riştilor în privinţa calităţii vorbirii unui ministru, a ripostat
că ministrul cu pricina nu e profesor de limba română.
Ciudată opinie! Corectitudinea exprimării este un atribut
(nu ca parte secundară ‹de propoziţie›) al profesorului
de limba română! Păi ce ne facem, domnule Vip (acum
e nume propriu, ca să nu pară că am ceva cu cineva
din clasa vip!) cu vorba aia că îl cunoşti pe om de cum
deschide gura sau cu vorba că să te aud cum vorbeşti
şi-ţi spun eu cine eşti? Nu aducem în discuţie altă
vorbă, cu scrisul – carte de vizită a autorului. Oameni
ca aceia despre care este vorba au la dispoziţie per-
soane plătite special pentru aşa ceva, care însă au
toată grija să scrie pe placul şefului, ocolind cu grijă as-
perităţile limbii, din toate compartimentele ei. Nu-i vorbă
că chiar şi în aceste condiţii greşelile tot îşi fac loc. Ni
se explică că (!) douăzeci douăzeci nu e o greşeală; e
doar modelul folosit pe alte coordonate ale lumii pentru
precizarea anilor, a orizontului de timp. Şi la noi se zice
douăzeci – douăzeci pentru indicarea unui scor, cu omi-
terea prepoziţiei la. Calchierea unor modele străine a
condus la folosirea unor cuvinte cu sens total impropriu,
care infestează limba. Aşa s-a ajuns la confuzii între loc
şi locaţie1, experienţă şi expertiză, persoană şi personaj
etc., din care are de cîştigat doar confuzia. Nu cred că
e nevoie de exemple; oricine e interesat le poate întîlni
aproape zilnic în mass-media la persoane care, dorind
să-şi probeze performanţele lingvistice, dovedesc con-
trariul.

Ca să nu pară că profesorul de română, adică eu,
ridică cuvînt (!) împotriva vip-urilor (vipi-lor?), fiind pasi-
bil şi de lapidare pentru atitudine incorectă din punct de
vedere politic (altă coordonată prea mult prezentă în
viaţa noastră culturală!), trebuie să remarc efortul finan-
ciar făcut de guvern (11.259 euro!) pentru cumpărarea
Dicţionarului explicativ al limbii române, a Dicţionarului
ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia

a II-a, şi a unor lucrări de gramatică2. Acum va trebui să
se „implementeze” şi un proiect destinat studiului aces-
tor lucrări. Mă simt însă dator să atrag atenţia că din lu-
crările de gramatică pozele lipsesc, iar cele din
dicţionare sînt importante doar pentru cei interesaţi de
completări aduse unor definiţii date prin cuvinte.

În cele ce urmează mă voi opri la un aspect cu totul
banal3, o clasă de cuvinte care nici măcar nu au sens
lexical şi care actualizează cuvinte prezente mai înainte
în enunţ sau urmează să fie prezente, atunci cînd nu
trimit la persoana care vorbeşte sau cu care se vor-
beşte. Acestea sînt pronumele, în-loc-de numele, cum
li se zicea cu vreo două secole în urmă, calchiind lati-
nescul pronomen.

Două sînt motivele pentru care mă opresc asupra
pronumelor, încadrînd aici şi adjectivele pronominale.
Primul motiv este frecvenţa foarte ridicată a acestora în
vorbire, deşi, sau poate tocmai pentru că, inventarul lor
este foarte redus. Din primele 50 de cuvinte prezente
în lirica lui Octavian Goga, 16 sînt pronume şi adjective
pronominale. Numărul este extrem de mare dacă avem
în vedere că în total apar doar 38 de pronume. Tocmai
lipsa conţinutului lexical propriu, ele putînd înlocui, în
anumite limite lingvistice, orice cuvînt, le face apte să
apară în enunţuri dintre cele mai felurite, sporindu-le
astfel frecvenţa4. Al doilea motiv e că frecvenţa lor aşa
de ridicată ar trebui să le asigure cunoaşterea şi folosi-
rea corectă din partea tuturor, ceea ce nu se verifică. E
adevărat că neregularităţile din flexiune pun probleme
necunoscătorilor, dar frecventa lor utilizare a permis
păstrarea formelor neregulate din latină, cărora limba
română le-a adăugat altele, rezultate din schimbările fo-
netice produse în trecerea de la latină la română.

Pronumele personale se numesc aşa pentru că ţin
locul (numelor) unor persoane gramaticale, fără legă-
tură cu persoanele umane. În Cultura ne-o facem zi de
zi, o e pronume personal, dar cultură, componentă
esenţială a persoanelor umane, nu implică umanul. În
exemplul dat ar putea fi vorba despre cultura cartofilor.
Din cauza acestui neajuns limba română a dezvoltat o
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subspecie a pronumelor personale, pronumele de poli-
teţe sau, cu un termen mai pretenţios, de reverenţă, de
care unii vorbitori de limbă română au uitat, dacă vor fi
ştiut vreodată, pierzînd din vedere că în limbă există şi
rezistă numai ceea ce are rol funcţional.

Primul lucru care trebuie observat în privinţa pronu-
melor de politeţe este că au forme doar pentru persoa-
nele a II-a şi a III-a, la singular şi la plural, actualizînd
atitudinea vorbitorului faţă de partenerul la dialog sau
de persoana despre care se vorbeşte. Pentru marcarea
atitudinii vorbitorului faţă de sine însuşi pronumele nu
dispune de forme speciale5, obligîndu-l pe cel în cauză
să apeleze la diferite cuvinte al căror referent poate fi
orice altă persoană.

La începuturi, politeţea se marca prin folosirea cu-
vîntului domnia (domniile) însoţit de posesivele ta, sa,
voastră (~e), sau de formele de genitiv lui, ei, lor ale
pronumelui personal6. Prin utilizare frecventă, sintagma
domnia ta (sa, voastră) a devenit locuţiune (regim cu
care continuă să funcţioneze şi astăzi), apoi cuvînt com-
pus şi, în sfîrşit, cuvînt simplu, cu formele dumneata,
dumneavoastră. Din cauza confuziilor provocate, sa,
care avea aceleaşi forme pentru singular şi plural şi nu
marca genul, a fost înlocuit de formele create cu lui, ei,
lor (dumnealui, dumneaei, dumnealor). Singularul dum-
neasa are urmaşul dumnisale, cu circulaţie periferică7.

Limba română dispune astăzi de două serii de pro-
nume (locuţiuni pronominale) de politeţe, corespunzînd
celor două registre, unul comun, prezent atît în vorbirea
populară, cît şi în cea îngrijită, celălalt în varianta ofi-
cială a vorbirii îngrijite.

În comunicarea oficială afişarea gradului de apre-
ciere şi respect faţă de persoana conlocutorului sau a
persoanei despre care se vorbeşte este obligatorie şi
se realizează în două moduri: asocierea substantivului
Domnia8 cu posesivul ta, pentru respect şi intimitate,
sau cu posesivul voastră, pentru respect şi distanţă pe
scara socială, dictată de vîrstă sau rangul social. În
afara acestora, limba română dispune de un bogat in-
ventar de locuţiuni a căror folosire este impusă de sta-
tutul social al persoanei vizate şi de protocol. Astfel,
pentru regi şi împăraţi se folosesc: Maiestatea Ta9

(Voastră, Sa); pentru prinţi şi prinţese: Alteţa Voastră
(Sa), Înălţimea Voastră (Sa); pentru prinţi, prinţese, se-
niori: Măria Ta (Voastră, Sa); pentru preşedinţi, miniştri,
ambasadori: Excelenţa Voastră (Sa); pentru papă;
Sanctitatea Voastră (Sa); pentru patriarh: Preafericirea
Voastră (Sa); pentru cardinali: Eminenţa voastră (sa);
pentru clerici, pe diferite ranguri ecleziastice: Înalt-
Preasfinţia ta (voastră, sa), Preasfinţia voastră (ta, sa),
sfinţia voastră (ta, sa), cuvioşia voastră (ta, sa). Pe
acest model s-au creat şi alte combinaţii, mai ales în
basmele populare, de felul Întunecimea Ta, Zburdălnicia
Ta etc., menite să pună în evidenţă caracterul persona-
jului. Utilizarea acestor locuţiuni are caracter obligatoriu
şi înlocuirea uneia cu alta constituie grave abateri de la
regulile de protocol şi sînt taxate ca atare, de aceea
abaterile se produc foarte rar.

Vorbirea populară a dezvoltat de la dumneata, dum-
nealui numeroase variante, dintre care unele au doar
circulaţie periferică, actualizînd raporturile diferite dintre
vorbitori: dumneata – mneata, mata, matale10, mătăluţă,
mătălică, tălică etc.; dumnealui. – mnealui. Mulţimea de
forme pentru persoana a II-a probează diversitatea ra-
porturilor dintre vorbitor şi partenerul său de dialog, pe
care vorbitorul ţine să o pună în evidenţă. Să mai adău-
găm că în unele zone mata este considerat mai distant
decît matale, creîndu-se o nouă scară a raporturilor: tu,
matale, mata, dumneata, dumneavoastră. Dacă mai
aducem în discuţie opoziţia dintre tu şi dumneata, lu-
crurile devin mai evidente. Se poate norma diferenţa
dintre tu şi dumneata? Răspunsul nu poate fi decît nu.
Doar vorbitorul, doritor să-şi marcheze atitudinea, o
poate face. Zice un cîntec al lui Ion Vasilescu, pe textul
lui Aurel Felea, de care doar unii dintre cei vîrstnici îşi
mai amintesc: Dumneata sau tu,/ Nici eu nu ştiu cum e
mai bine,/ Să-ţi spun îmi este dor de tine,/ Sau mi-este
dor de dumneata. Ba uneori pot fi refuzate ambele pro-
nume; la întrebarea Cine te-a supărat? cineva, care
nu-şi permitea să-l folosească pe tu, iar dumneata îi
părea prea încărcat de respect, a răspuns Cine eşti.

Nu mi-a fost în intenţie să fac o lecţie de gramatică.
Am dorit doar să pun în lumină bogăţia de elemente de
care dispune limba română pentru marcarea atitudinii
vorbitorului faţă de partenerul de discuţie sau faţă de
persoana la care se referă, o bogăţie ignorată de prea
mulţi vorbitori cu sau fără ştiinţă. Părinţii şi cei vîrstnici
din sat mi se adresau cu tu cît eram copil, apoi au trecut
la mata, matale; mă ridicasem, după terminarea liceului,
eram şi eu cineva, meritam oarece respect. Minunat
marchează această schimbare de atitudine Octavian
Goga: „m-am făcut apoi cuminte/ Cu vremea ce înainta/
Şi m-am trezit pe nesimţite/ Că-mi zice satul «Dum-
neata»”. Profesorii de la facultate se adresau studenţilor
numai cu dumneata, iar asistenţii chiar cu dumneavoas-
tră. Dintre marile personalităţi ale culturii române cu
care am avut onoarea să comunic, nimeni nu mi s-a
adresat cu tu, ci cu dumneata sau dumneavoastră. Şi
nu am simţit în nici o situaţie că se foloseau aceste cu-
vinte pentru a impune distanţa dintre noi. Şefii noştri de
la uteme sau asociaţie ni se adresau cînd cu dumnea-
voastră, cînd cu voi. Am considerat că voi, folosit pentru
mobilizare, nu pentru critică, arăta că eram în aceeaşi
barcă; eram toţi tineri, nimic nu ne despărţea, chiar
dacă noi nu puteam folosi tu sau voi. Cînd însă toţi ac-
tiviştii participanţi la activităţile noastre ni se adresau cu
voi nu mai puteam privi lucrurile la fel. Şi aşa se întîmpla
la toate şedinţele de partid, unde eram traşi de urechi
pentru greşeli reale sau închipuite11. Ce puteam spune,
cum puteam riposta? Respectul ţinea de disciplină, vă-
zută ca un băţ, care, deşi cu două capete, avea un
regim pentru cel care îl ţinea în mînă şi un alt regim pen-
tru ceilalţi. Disciplina poate fi concepută astfel, dar nu
şi respectul, care, dacă nu e reciproc, nu e. Îmi amin-
team însă că în sat la mine cineva îşi manifesta supă-
rarea pentru comportamentul lingvistic nepotrivit al



cronica limbii

37SAECULUM 5-6/2018PR
O

cuiva cam aşa: „Auzi! Să-mi zică mie ţie şi nevestei
mele fă”, dar şi intervenţia unui bătrîn: „Da’ poate că aţi
păscut porcii împreună”. Această replică îmi venea în
minte de ori cîte ori vreunul dintre cei sus-puşi mi se
adresa cu tu. Şi mă gîndeam la dialogul duduii Lizuca
a lui Sadoveanu cu însoţitorul său, Patrocle, după ce
acesta dăduse dovadă de vitejie alergînd după o fan-
tasmă: „Grozav se temea de mata”. Şi duduia Lizuca
era un copil, dar ştia că şi un cîine trebuie respectat.

În limba română există verbul a tutui, care arată că
utilizatorul, chiar dacă nu e în rîndul apropiaţilor parte-
nerului de dialog, i se adresează acestuia cu tu. Ar fi o
greşeală însă să credem că şi partenerul are posibilita-
tea de a folosi acelaşi tu. În familie cei vîrstnici, respec-
tînd tradiţia, îi tutuiesc pe cei mai tineri. Nu rareori cel
tutuit se revoltă, manifest sau tăcut, împotriva modului
în care este tratat, pentru că nu sînt per tu, nu sînt atît
de apropiaţi încît să se adreseze unul altuia cu tu; per
tu presupune reciprocitate, folosirea aceluiaşi mod de
a se adresa unul celuilalt. Cînd oamenii se tutuiesc (a
se observa: verbul e la reflexivul aşa-numit reciproc!),
sînt la per tu, nu este nici un rău, faptul presupunînd
apropiere între ei.

De cîte ori aud pe cineva, în mass-media, tutuindu-şi
ascultătorii mă indignez, indiferent care este statutul so-
cial al celui în cauză. Va fi dorind cel în cauză să-şi
apropie ascultătorii? Poate, dar nu împotriva voinţei
acestora! Cred că cea mai adecvată atitudine pentru a
şi-i apropia ar fi respectul, iar limba română oferă des-
tule modalităţi de probare a respectului. Important e ca
vorbitorul să şi dorească; cu doar un minimum de efort
posibilităţile pot fi identificate. Încă de la grădiniţă (nu
grădi, cum apare la unii moderatori tv, schimonosind cu-
vîntul, aşa de frumos în substanţa lui!12) copiii învaţă să
folosească cel mai potrivit cuvînt, raportîndu-l la situaţia
concretă a comunicării. Mai tîrziu vor învăţa şi că aveau
dreptate latinii cînd ziceau non idem est, si duo dicunt
idem „nu-i acelaşi lucru dacă doi spun acelaşi lucru”.

Limba română dispune de toate resursele pentru co-
municarea gîndurilor, sentimentelor, atitudinilor celor
mai diferite, dar aceste resurse trebuie să fie cunoscute
şi exploatate, Chiar dacă am învăţa pe de rost toate cu-
vintele din dicţionarul tezaur al limbii române, nu ar fi
destul. „Limba, spunea Tudor Arghezi, nu poate fi o ma-
gazie, un depou de unelte sterpe, ca dicţionarul”. „Ceva
trebuie să umble prin fundul cuvintelor, să le reînsufle-
ţească, să le croiască un destin, să le stăpînească şi să
le comande”13. Neîndoielnic, nimeni nu poate avea pre-
tenţia ca fiecare vorbitor al limbii române să ajungă la
performanţele unui mînuitor de talia lui Tudor Arghezi,
dar, ca o mare personalitate a românilor să accepte că
unui ministru îi este permis să schilodească limba ro-
mână pentru că nu este profesor de limba română, este
de neiertat. Este o abandonare a tot ce se pretinde de
la o personalitate, ceea ce mă duce cu gîndul din nou
la Arghezi: „Din atîta-mpărechere şi împreunare [de ca-
lităţi pretinse unei adevărate personalităţi!]/ Tu ai ieşit
tîlhar la drumul mare”. Cuvîntul tîlhar poate descum-

păni, dar aveam în vedere jefuirea limbii, un păcat de
neiertat, cum Arghezi considera că „Păcatul meu ade-
vărat/ E mult mai greu şi neiertat./…/ Tîlhar de ceruri,
îmi făcui solia/ Să jefuiesc cu vulturii tăria”. 

O personalitate, reală sau nu, devine model pentru
neiniţiaţi, inclusiv pentru atitudini, ceea ce îi agravează
păcatul.

Suceava, iulie 2018

1. Îi invit pe cei ce cred că loc şi locaţie înseamnă acelaşi
lucru să folosească diminutivul lui locaţie în loc de locuşor în
versurile Hei, lună, fii voioasă/ Pe cît eşti de luminoasă/ Şi
caută-mi locuşorul/ Unde doarme puişorul din cîntecul Mariei
Ciobanu.

2. Să fie oare din cauza frecventelor încurcări ale numelor
de state sau de personalităţi (a se vedea mesajul trimis de gu-
vern la moartea acad. Mircea Maliţia (sic!). Se va fi scris Ma-
liţia în loc de Maliţa din maliţiozitate?

3. Gramatica, în general, şi lingvistica, în particular, sînt
pline de banalităţi.

4. Nu avem în vedere şi contextele în care prezenţa pro-
numelor este doar implicită (În răspunsul Văzut. la întrebarea
Tu l-ai văzut? pronumele eu şi l- sînt implicite, nu e nevoie să
fie exprimate), care le-ar spori încă mai mult frecvenţa.

5. Schimbarea persoanei I singular cu persoana I plural
urmăreşte tocmai punerea acesteia în evidenţă, fie sub as-
pectul autorităţii (Noi, primarul localităţii… hotărîm…), fie sub
aspectul modestiei (Noi, ca mai bătrîn, am văzut destule).

6. Datorită sensului posesiv al multor genitive, pronumele
personal de persoana a III-a a concurat şi în multe cazuri a
înlocuit fie posesivele, fie reflexivele. A se vedea, de pildă, si-
tuaţia adjectivului însele; sintagma ele însele pare a fi mai
frecventă decît ele înseşi, forma normală din punctul de ve-
dere al evoluţiei, dar se poate spune atît fetele înseşi, cît şi
înseşi fetele, pe cîtă vreme însele fetele nu cred că spune ci-
neva.

7. Nu includem în serie pronumele dînsul, care are un
regim special. În zona nordică este sinonim cu el, putîndu-se
referi la orice antecedent (Unde ai pus mătura, că am nevoie
de dînsa?), iar în zona sudică indică primul grad de politeţe,
îmbogăţind scara valenţelor politeţii: el – dînsul – dumnealui.

8. Totdeauna articulat şi scris cu majusculă.
9. Chiar dacă unele lucrări indică folosirea majusculei doar

pentru primul cuvînt, eleganţa şi condescendenţa faţă de
aceste personalităţi impun folosirea majusculei şi pentru al
doilea termen.

10. Chiar dacă mata şi matale provin din dumneata şi
dum(n)itale, forme de nominativ-acuzativ şi, respectiv de ge-
nitiv-dativ, au devenit invariabile, astfel că se spune copiii
mata şi matale ai copii.

11. La una dintre şedinţe activistul m-a certat „părinteşte”:
„Să ne explici tu, dacă studenţii ăştia nu ştiu nici măcar limbă
română contemporană (era numele disciplinei pe care o pre-
dam), ce ştiu, mă!”

12. Zice cineva că are o grădi de flori? Or tocmai la gră-
dina de flori face trimitere cuvîntul.

13. Tudor Arghezi, Cum se scrie româneşte, în ,,Cugetul
românesc”, 1922.
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Momente de relâche. Făceam ordine printre fișele
din anii de dăscălie de prin perioada ’80-’89, de grădi-
năreală la orele de limbă și literatură română. De-aș fi
avut atunci laptop, cât amar de timp aș fi economisit
când scriam de mână (nici mașină de scris nu aveam)
sute de fișe, puse apoi în plicuri, cu titlul lecției pe post
de timbru „Sobieski și românii/ C. Negruzzi”, „Mama/
N.  Labiș”, „Desculț/ Zaharia Stancu” etc., aranjate mai
apoi în „sertărașe”, foldere ad-hoc (clasicele cutii de
pantofi). Pentru fișele cu sarcini la activitățile pe grupe,
apelam la secretara școlii, să mi le bată la mașină, mai
ales când era inspecție, căci altfel se obișnuiseră elevii
cu scrisul meu de mână (destul de caligrafic, totuși,
când scriam încet și atent).  

La fiecare curățenie generală, așezam plicurile la
loc, nu mă înduram să le arunc, erau anii mei dintr-o
fâșie bună de viață, urzită din entuziasme, dăruiri, nos-
talgii și pasiuni, cu amintirile elevilor țâșnind printre rân-
durile scrise, chipurile lor, când vesele, când
descumpănite, lecturând sarcinile de pe fișe... 

Mă minunam de zelul meu de atunci în microscopie-
rea limbii române, parcă programat conspirativ contra
acuzelor de acum – în bună tradiție postrevoluționară –
că atunci nu se preda formativ, inventiv, creativ, ci doar
informativ, tocileală sadea, îndopare à la Trăsnea. 

Orele de limba română sunt pe deasupra oricărui
regim ideologic, când ești pajul pasionat al Reginei!

Era atâta creativitate, vervă stimulativă în metodele
„problematizare”, „învățare prin descoperire”,
„conversație euristică”, și cât îmi plăceau să le exploa-
tez! Nu erau simple sloganuri pe hârtie, trecute în pla-
nurile și schițele de lecții, mecanic, la „metode folosite”
etc., ci trăite cu toți porii, când eu și elevii eram stăpânii
Olimpului, nimeni și nimic nu pătrundea să ne perturbe
fanta de lumină.

Erau „curat” antisistem, „cu cărțile pe față”, nici nu
știam ce eroi ai dizidenței deveneam în lupta contra lim-
bajului de lemn, o activitate subversivă încurajată para-

doxal chiar de sistem, de programele de învățământ
care includeau tocmai lecții intensive de îmbogățire a
vocabularului. O inconștientă indicație de sinucidere în
masă a limbajului de lemn, vorba ceea, „și-o făceau cu
mâna lor”.

Găsesc chiar finețuri lingvistice de care mă bucur
acum, ca un copil care regăsește o jucărie dragă, de
care uitase și nu mai trebuie s-o ia de la capăt cu
construcția ei. Mă scutește de ceva căutări bune, așa
că mă apuc să introduc pe calculator înscrisurile de pe
toate acele răvașe, întru reciclare. 

&
În toiul tastărilor, dau peste fișele legate de „Darul

lui Moș Miron” de Ion Agârbiceanu. Un plic era cu
greșeli de ortografie tipice, din lucrările de control, sau
„perle” de exprimare care mă incitau să deslușesc ce
asociații din mintea învățăceilor mei le generaseră, par
exemple, „salvamontul aduna răniții din război și-i
ducea în sat”. La orele de geografie, despre turismul
montan, profesoara le spusese despre salvamontiști,
fără să insiste însă la explicarea termenului. Apropos
de explicație, eu chiar le explicasem termenul „otavă”,
dar unii rămăseseră la faza de receptare orală: „Moș
Miron le aduse o tavă bună pentru cai”.

Personajul meu reînvie dintre fișe, emoționant de ac-
tual în acest an al Centenarului. În malaxorul și vârtejul
ditirambic al atâtor reportaje și rememorări de pagini de
istorie premergătoare Unirii de la 1918, cu eroi, martiri,
protagoniști ai Istoriei mari, Moș Miron este unul dintre
anonimii-pioni ai Istoriei mici. 

Nu știu cum aș preda acum tinerilor despre acel răz-
boi „la baionetă”. Când zilnic văd reportaje cu imagini
din războaiele actuale de pe frontul afgan, sirian, pales-
tinian etc., cu avioane, tancuri ori torpile, cum să
înțeleagă afectiv scena în care un bătrân strânge trud-
nic iarba proaspăt cosită, otava, și, deși sărăcia „îi
dădea brânci” s-o vândă, iese în fața soldaților călări și
le-o oferă cu pioșenie, în lacrimi de fericire, hrană în

Maria Nițu

CENTENARUL UNIRII CU MOŞ MIRON
ŞI DARUL DE OTAVĂ 

SAU 
CINE ŞI DE CE „ÎŢI DĂ BRÂNCI” 
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luptă pentru caii lor.
Au auzit de kalașnikov, mitraliere și bombardiere, de

teroriști, și de tanchiști, dar nu de roșiori – soldații din
batalionul de cavalerie. N-au văzut decât în filme isto-
rice ori gravuri cai pe câmp de bătălie,

Povestea lui Moș Ion Roată și Unirea a intrat
aproape în folclor, autorul e doar clasicul nostru Ion
Creangă. Era pe la 1857, când „se fierbea Unirea la
Iași”, cu „boierii moldoveni liberali, ca de-alde Costache
Hurmuzachi, M. Kogălniceanu și alții”, care „au găsit cu
cale să cheme la Adunare și câțiva țărani fruntași”.

Dar cine pomenește de Moș Miron al umilului preot
de țară I. Agârbiceanu?!  

Era în timpul Primului Război Mondial, într-un sat din
Transilvania, iar moș Miron, care nu avea pe nimeni pe
front, voise să participe și el cu o părticică din suflet și
cu truda palmelor sale, dacă nu putea înfrunta gloanțele
direct cu pieptul pe frontul de luptă. 

Nu știu cum aș sensibiliza tinerii de acum, care de
la grădiniță stau pe jocuri la computer, cu inamici ce tre-
buie mitraliați ori bombardați până se obține punctajul
scontat și iar o iau de la capăt, peste un minut, altă par-
tidă de război virtual. Să le spun cum îi privea Moș
Miron pe soldați „avea o sfială ciudată, deși i-ar fi putut
fi cei mai mulți nepoți”, semn de prețuire, că-s vrednici
de o cinste deosebită, în fața cărora bătrânețea lui se
pleacă, și pentru că „știau lucruri pe care nimeni altul în
lume nu le poate ști”, îi simțea eroi ai unor experiențe
extreme, știau curajul în fața morții, demnitatea și erois-
mul, căci războiul nu e pe toate gardurile, la orice minut
de joc pe calculator.

Citesc o sarcină de grupă: „Dacă războiul trimitea
semne atât de triste, cu morți, răniți, bolnavi, de ce moș
Miron întreba mereu și «ochii îi sclipeau în cap», de ne-
răbdare, de așteptare, nădăjduind: «când intră ai noștri
în război?» era nemulțumit de răspunsurile soldaților:
«încă nu, moșule!»?! Era în vara anului 1916, iar intra-
rea în război însemna în lupta pentru Unire. 

Textul e suculent, autentic, cu limbaj popular din
zona Transilvaniei, cum să înțeleagă tinerii de azi, școliți
la romgleză?! Când tot mai puțini mai merg la vreun
bunic la sat, unde, în fapt, nu mai găsesc acei țărani au-
tentici ce mai apar doar în textele literare?! Poate toc-
mai de aceea ar trebui în manuale să fie introdus un
astfel de text, să intre în plămada tânărului de azi nu
doar pregătirea pentru înțelegerea și stăpânirea prezen-
tului și viitorului, un formativ pragmatic, ci și pentru în-
tregirea cu înțelegerea și cunoașterea trecutului. 

Ca un alt aspect al ideii de Unire, în sensul de reîn-
tregire a ființării: nu ești om întreg decât prin simbioza
trecut/prezent/viitor, altfel ești cu un organ amputat,
zbori, cânți, dar nu mai ai rădăcini, un trecut cernoziom
pentru vise, amintiri, nostalgii… 

&
La exercițiile de fixare și verificare a însușirii voca-

bularului notasem tocmai sarcini de a explica cu sino-
nime diverse expresii populare, locuțiuni, aflate de altfel
cu duiumul, generând farmecul textului: după „atâta
amar de vreme”, „a dat gură de primăvară”, dar
greutățile „se țineau lanț”; pe Moș Miron îl „strânge de

grumaji lipsa”, lucra la diverși oameni, până n-a mai
avut de lucru, „i s-a tăiat ața”, „i s-a tăiat apa și de la
moara asta”… 

La expresia „lipsa îi da brânci”, pe care o știau, elevii
nu-și explicau cuvântul brânci, deși foloseau verbul a
îmbrânci, substantivele îmbrânceală, îmbrâncitură etc.!
Formă de plural?! De la care singular – „brâncă”?

Și uite așa am recapitulat o altă lecție de vocabular,
de arhaisme păstrate doar în expresii: brâncă – mână,
cu mâna împingi, dai brânci. 

Am combinat întru recapitulare lecția de sinonime: a
da brânci – a da ghiont – a da ghes, cu nuanțările de ri-
goare, căci nu există sinonimie perfectă, altfel limba ro-
mână ar elimina cuvântul de prisos. Imboldurile,
îndemnurile, împunsăturile astea sunt ca la mașini, cu
mai multe viteze – ușoare, moderate, mai dure…

Dai un ghiont (o îmbrânceală mai atenuată, cu
cotul!). Ghiont – cuvânt popular vechi „bucată de lemn
ca de vreo 15 cm, ascuțită și întrebuințată la lovit înde-
sat” – citim în dicționarul lui Scriban, din 1939.
Înghiontești – dai, împingi cu cotul, sau cu pumnul, ca
la box (fr. pousser du coude), întru imbold, stimulare… 

Similar, e sinonimul ghes un imbold mai delicat îți dă
inima (sufletul) ghes (ghies) sau nu, te înghesui (dai din
coate) ori nu în mulțime… „Dorinţa îmi dă ghes, iar
teama îmi pune căpăstru”, spune un citat.

Nu prea-ți vine la îndemână, că nu ai ce, să numeri
acum, „un ghes / două ghesuri”, deși A. Pann, la vre-
mea lui, pe la 1800, folosea pluralul: „își da ghesuri”.  

&
Revenind la „brâncii” noștri, Moș Miron a muncit pe

brânci, din greu. Cazi în brânci de greutatea muncii, te
târâi pe brânci, când nu mai reziști în picioare, ori implori
îndurare…

Un țânc e mândru să completeze: „Tovarășa,
eu la țară am cules brânca porcului și chiar brânca ur-
sului”. „Iar eu o ciupercă, brâncă, e cu pălăria maaare”.
Cum „mâna porcului” sau „mâna ursului” (sau „laba ur-
sului”)?! „Dacă la oameni cuvântul are sensul de mână,
cot, la animale e partea de jos a picioarelor, labă,
gheară”. În pădure, poți cădea în brâncile (ghearele) lu-
pului! Și-au explicat astfel singuri, fără a cădea în eti-
mologie populară, cum acele plante cu frunze prea mari
pentru lăbuța unei pisicuțe puteau fi brânca porcului ori
a ursului.

Brânca-ursului, plantă miraculoasă din farmacia na-
turistă, pentru fertilitate, dar numită și „borșevic”, folosită
la asiatici pentru acrirea ciorbelor, ca sucul de borș. 

E și o boală, la porci, brâncă (rujet, erizipel) conta-
gioasă, poate trece la oameni. Chiar D. Cantemir vor-
bea de cei ce „zac de brâncă”, notând un tratament din
tradiția populară. 

Și le „sticleau ochii în cap” elevilor, de curiozitatea și
bucuria descoperirii lucrului nou, cum îi „sclipeau ochii
în cap” lui Moș Miron, de nerăbdare și interes când „tră-
gea cu urechea” la vorbele soldaților despre situația de
pe front. Ochii sunt oglinda, lumina sufletului și a minții,
iar strălucirea lor se revarsă în suculența limbii, cuvântul
– expresia incandescentă a inimii și gândului.



istorie literară

40 SAECULUM  5-6/2018PR
O

Moment de largă reverberație, cristalizat cu repezi-
ciune într-o mișcare închegată în ceea ce criticii literari
au plasat-o sub semnul așa-zisei „generații a războiului”
sau „generația de sacrificiu”, gruparea reformatoare al-
batrosistă devine, dincolo de orice orgolii deșarte și
subiectivități, expresia unei atitudini antiestetizante și a
unui teribilism tradus în plan estetic printr-un exercițiu
al contestației și al polemicii expresive. Nu e vorba doar
de o perioadă supusă unor restructurări estetice, cât şi
de o atmosferă în interiorul căreia, dată fiind conver-
genţa de idei şi existenţa unei stări de emulaţie, creația
poetică va aduce în timp o anumită „democratizare” a
limbajului liric. Privită dintr-o astfel de perspectivă, di-
recţia polemică a grupării de pe lângă Geo Dumitrescu
ar putea fi definită, în ciuda perioadei restrânse de
evoluție, ca una dintre cele mai spontane şi mai vehe-
ment critice manifestări literare cu caracter revendicativ
de mare impact, cu asemănări de substanţă, prin mij-
loacele de manifestare şi, în egală măsură, prin forma
de spirit, cu toate căutările febrile ale lui Eugen Ionescu
din Nu sau cu demersul polemic al lui Emil Cioran din
Schimbarea la faţă a României, exceptând, desigur, vi-
ziunea metafizică şi existenţială a eseistului. Mai înainte
de toate, împrejurarea apariției „Albatrosului” sporeşte
în semnificaţii cel puţin prin faptul că în favoarea unei
asemenea „conspiraţii literare” s-au pronunţat tineri
de-abia adoptaţi de lumea artistică prin cele câteva fi-
rave debuturi publicistice sau, în cazuri extrem de rare,
editoriale, întru totul exponenţiali însă prin radicalismul
fundamental al înţelegerii problematicii fenomenului li-
terar în esenţa sa.

În măsură să investească energie şi inteligenţă în tot
ceea ce întreprind, scriitori ca Dimitrie Stelaru, Geo Du-
mitrescu, Ben Corlaciu, Ion Caraion, Sergiu Filerot, Ovi-
diu Râureanu, Miron Radu Paraschivescu, Ştefan
Popescu, Tib. Tretinescu, Virgil Ierunca, Marin Preda,
Marin Sârbulescu, Elena Diaconu, Iulian Petrescu,
Şt.  Aug. Doinaş, Al. Cerna-Rădulescu, Mihnea Gheor-
ghiu ş.a. se manifestau deja ca personalităţi tranşante,
tot mai hotărâte să pornească la drum de la premisa că,
dincolo de orice orgolii şi subiectivităţi, diferenţele de

opinie trebuie să reprezinte prima şansă a unei literaturi
vii, autentice. Prefaceri de acest gen, reductibile în ul-
timă instanţă la problema rupturii şi a continuităţii în ra-
port cu tradiţia constituită a poeziei, au mai avut loc,
până la urmă, şi în alte etape, momentul avangardist
păstrându-se, în acest sens, suficient de elocvent. Privit
dintr-o astfel de perspectivă comparative, şocul produs
în arta poetică a momentului de gruparea albatrosistă
rămâne cu totul relevant tocmai prin gestica spirituală,
fermă și dezinhibantă, servită în genere de o inteligenţă
sclipitoare şi de o tranșantă atitudine de frondă şi ironie.
Susţinând că orice formulă artistică este supusă ireme-
diabil eroziunii timpului, în viziunea tinerilor albatrosiști
poezia trebuie să utilizeze un stil curent, despodobit şi
prozaic, refuzând să se încadreze în tiparul-standard al
existenței stereotipizate. 

Dintr-o asemenea oroare a convenţiilor,
„albatrosiștii” înfruntă orgolios normele drastice prin
care Ion Antonescu era decis să apere „ordinea de stat
existentă”. Prin poeme incendiare de tipul celor sem-
nate, printre alții, de Geo Dumitrescu (Libertatea de a
trage cu pușca, Ford), Sergiu Filerot (Om, Scamator
XX, Sârmă ghimpată, Marionete) sau Ben Corlaciu (Pe-
lerinul serilor, Robot), Elena Diaconu (Fragment),
Ștefan Popescu (Înfățișare), Constant Tonegaru (Gră-
dina publică) și Ion Caraion (Antreul poemului), se
reușește să se contureze tot mai decisiv imaginea unei
originale „poetici a strigătului”. „O să vă arăt eu ce în-
seamnă poezia şi o să vă învăţ minte”, îşi „ameninţa”
provocator Sergiu Filerot colegii în scurta perioadă în
care i s-a mai îngăduit să publice, imediat după volumul
Om (1942). Dincolo de o anumită notă de temeritate şi
de disponibilitate, preocupările acestor tineri scriitori de
a descoperi noi forme în a-şi afirma prezenţa în plan li-
terar sunt cu siguranţă incontestabile. 

De departe, grupul era dominat de Geo Dumitrescu
(Ion Călimară), „mentorul”, „un tinerel slab, scund, cu
ochii parcă miraţi, dar atenţi, concentraţi”, omul tempe-
ramentului, o figură de „Robespierre vindicativ” sau de
„instanţă inchizitorială neliniştitoare”, un reper de mora-
litate şi, în egală măsură, un ironic. Întâlnirea dintre Geo

Marin Iancu

MIŞCAREA ALBATROSISTĂ.
AMBIANŢĂ ŞI REPREZENTANŢI 

(I)
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Dumitrescu şi Sergiu Filerot a avut loc în martie 1941,
cu puţin timp înainte ca Sergiu Filerot să-i tipărească
placheta de poeme Aritmetică (octombrie 1941), în „tâ-
năra și bine intenționata” editură Alfa, de pe lângă Ti-
parul Universitar. Volumul era semnat cu același
pseudonim Felix Anadam, după opinia lui Lucian Raicu,
un pseudonim fără vreo semnificație specială, sugerat
probabil de cursul despre Cărțile populare al lui N. Car-
tojan, așa cum, de altfel, va fi și cel preluat de poetul
Gh. Niculescu: Sergiu Filerot  (Vezi Lucian Raicu, în
prefață la volumul Versuri, București, 1981, p. IV). Din
1941, începând cu luna februarie, aceștia se întâlneau
şi discutau în micul birou de lângă atelierul Tiparului
Universitar din strada Elie Radu nr. 6, proprietatea fra-
ţilor Dumitru şi Nicolae Bagdasar, o tipografie mai de-
grabă mică decât mijlocie, răsărită prin 1935 într-un
subsol în formă de L al unei clădiri vechi cu vreo două
etaje care adăposteau, printre altele, şi sediul Cercului
profesorilor secundari din Bucureşti, care era și proprie-
tarul imobilului. Clădirea se afla în strada Elie Radu
nr.  6, colţ cu Splaiul Independenţei (cheiul Dâmboviţei).
Era vizavi de Postul Central de Pompieri şi, după o des-
criere a lui Sergiu Filerot, aceasta avea, „cam  în coastă
şi cam în spinare, la propriu şi la figurat, sediul central
al legionarilor, Casa Verde, de pe strada Gutenberg
nr.  3”. Denumirea exactă a întreprinderii era Institutul
de Arte Grafice Tiparul Universitar, condus de Dumitru
Căprănoiu, „cerberul bunului mers al tipografiei”.  „Că-
prănoiu, își va aminti Sergiu Filerot, era dătătorul de en-
tuziasm, în general, de calm și speranță în momentele
mai grele (și nu puține) când încasările șchiopătau, iar
salariile săptămânale se plăteau sâmbăta cu întârziere
de câteva ore [...]. Era ochiul ager bine format, care nu
permitea dușmanului politic să pătrundă nici printre cei
din atelier, nici printre cei din birou (un birou strâmpt, în-
ghesuit, despărțit de atelier doar printr-un scund glas-
vand, mai bine zis nedespărțit). Era procuristul firmei și
funcționarul tehnico-administrativ al întreprinderii până
în martie 1940”, când, chemat în armată, Dumitru Că-
prănoiu l-a lăsat pe Sergiu Filerot să-l înlocuiască la re-
zolvarea treburilor curente ale  Tiparului Universitar,
tipografie „cu editură”, după cum o recomanda Căpră-
noiu. Tipografia era proprietatea asistentului universitar
Nicolae Bagdasar, „care în 1935 cumpărase unele uti-
laje vechi de la văduva fostului militant socialist Alexan-
dru Ionescu, cu bani împrumutaţi de la Casa Corpului
Didactic (împrumut  ale cărui rate se mai plăteau, de
către tipografie, chiar şi prin 1942) și de la câțiva profe-
sori, oameni de cultură democraţi, majoritatea făcând
parte din Societatea Română de Filosofie şi Societatea
Română de Cercetări Psihologice, ambele create de
prof. univ. C. Rădulescu-Motru”. Se aflau aici, printre
alţii, Geo Dumitrescu, N. Chiriţescu-Dolj, fratele de
mamă al lui Sergiu Filerot, Ştefan Popescu, „poetul de
la Statistică”, şi Sergiu Filerot, ultimii doi, funcţionari în
direcţia tipografiei. În 1941 (10 martie), Geo Dumi-
trescu, împreună cu Elena Diaconu, poetă, Florin Lu-
cescu, poet şi critic de artă, Dinu Pillat, prozator şi
secretar tehnic de redacţie, Ovidiu Râureanu, poet,
Marin Sârbulescu, poet şi publicist, Al. Cerna-Rădu-
lescu, poet și publicist, Mihnea Gheorghiu, traducător,

poet și eseist, Tiberiu Tretinescu, poet şi prozator, pun
la cale tipărirea revistei „Albatros”, „bilunar pentru lite-
ratură”, care avea să capete o „orientare din ce în ce
mai clar antifascistă, atrăgând în jurul ei o parte din con-
deiele tinere inconformiste care începeau să se afirme”
(Sergiu Filerot, Reîntâlniri, București, Editura Cartea
Românească, 1985, p. 131). Cuvântul de recomandare
a fost solicitat entuziastului şi mereu răzvrătitului scriitor
Mircea Streinul: „V-aţi pregătit sufletul, scria acesta în
prezentarea revistei, aţi cules stele şi alte frumuseţi ale
lumii acesteia. Dar voi nu sunteţi avarii comorilor pă-
mânteşti, ci miliardarii inimii, aşa că vreţi să aruncaţi se-
menilor voştri, ceea ce aţi adunat în nopţi de veghe din
prea plinul tinereţii generoase. Drum bun, prieteni! Re-
vista să fie după chip şi asemănare, tânără şi gene-
roasă.” („Albatros”, I, 1941, nr. 1 din 10 martie, p. 1).
„Titlul revistei, simbol al poeziei ce-şi urmează destinul
împotriva tuturor vitregiei vremurilor şi a oamenilor, ţine
loc de obişnuitul manifest”, notează Raul Teodorescu,
doar după cele patru numere ale „Albatrosului”, suge-
rând că apariția acestuia presupune încrederea în pu-
terea creatoare a tinereţii, lupta pentru eliberarea
imaginaţiei de rutină şi efortul de a identifica noi forme
de exprimare artistică: „Ceea ce năzuim însă, continuă
Raul Teodorescu, este să realizăm în jurul acestei re-
viste un mediu spiritual, de gust sănătos şi de idei fertile
şi o atmosferă prielnică efervescenţei artistice”( Raul
Teodorescu, Precizări programatice la al cincilea
număr, în „Albatros”, I, 1941, nr. 5-6, din 10-15 mai,
p.  1). Este vizibilă, în acest context, orientarea grupului
„Albatros” spre o poezie modernă, cu accente insolite,
în descendenţa lui Baudelaire, al cărui portret este pos-
tat pe prima pagină a revistei, alături de versurile din ul-
tima strofă a binecunoscutului poem de inspirație
romantică Albatros, metaforă a destinului zbuciumat al
poetului neînțeles de mulțime, în semn de solidaritate
cu mesajul scriitorului francez. Cu sediul în micul birou
al Tiparului Universitar, unde, între timp, s-au mai tipărit
câteva dintre cele mai importante cărţi, traduceri de fi-
losofie şi reviste ştiinţifice de ţinută, oficial, redacţia şi
administraţia publicaţiei erau însă în Bucureşti, II, Calea
Griviţei 257, locuinţa lui Geo Dumitrescu, adresă indi-
cată şi în caseta tehnică din ultima pagină, locul pe care
Marin Preda îl evocă în contextul primelor sale întâlniri
cu poetul şi animatorul revistei (Marin Preda, Viața ca
o pradă, București, Editura Cartea Românească, 1977,
p. 231). În bună parte, discuţiile membrilor colectivului
redacțional se desfăşurau în locuri dintre cele mai dife-
rite, pe culoarele Facultăţii de Litere, în Cişmigiu şi, nu
de puţine ori, într-o cameră improvizată în stil boem de
la subsolul berăriei Gambrinus („Belvedere, colț cu Bre-
zoianu”), la „Café de la Paix” sau în odaia din fund a
unei dughene-bodegi din preajma tipografiei, cu deose-
bire în „bodega Albatros”, într-o stare de boemă califi-
cată. După cum este înscris pe frontispiciul numărului
apărut la 10 martie 1941, grupul redacţional al primului
număr ale revistei era format din Ben Corlaciu,
Al.  Cerna-Rădulescu, Elena Diaconu, Geo Dumitrescu,
Florin Lucescu, Dinu Pillat, Ovidiu Râureanu, Marin Sâr-
bulescu, Tiberiu Tretinescu şi Virgil Untaru, care va îm-
prumuta imediat pseudonimul de Ierunca, într-o
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împrejurare bizară, la berăria Gambrinus, pe două
halbe, din partea lui Geo Dumitrescu, care semnase an-
terior Virgil Ierunca. Târgul odată încheiat, criticul, jur-
nalistul, eseistul şi poetul de mai târziu nu-şi va mai
căuta alt pseudonim. Ca student la Facultatea de Litere
și Filosofie, Virgil Ierunca își va alege drept materie prin-
cipală franceza, pe care o face cu criticul și istoricul li-
terar Basil Munteanu, francez de origine română și
membru în rezistență, fiind coleg între alții cu Valentin
Lipatti și Monica Lovinescu, socotiți de el ca oameni
avuți și sfidați de pe poziții oarecum de clasă: era sărac,
erau bogați. 

Prin împrejurări mai mult decât fericite, am avut
şansa de a fi, ceasuri şi zile în şir, în preajma lui Geo
Dumitrescu şi a lui Sergiu Filerot, doi dintre cei mai im-
portanţi reprezentanți ai grupării albatrosiste. S-a întâm-
plat să-i întâlnesc în perioade diferite ale vieții lor, la un
interval aproape de două decenii pe unul de celălalt.
Mai întâi l-am cunoscut pe Sergiu Filerot. Aceasta se
întâmpla cu doar câțiva ani înainte de evenimentele din
’89, la puţin timp după apariţia volumului de versuri Vi-
trină secol XX (1982) şi, cu deosebire, a memoriilor şi
evocărilor din Reîntâlniri (1985). Era spre sfârşitul verii
și începutul toamnei anului 1985, când ultima sa carte
îmi stârnise deja curiozități greu de stăpânit cu privire
la biografia unui poet, în jurul căruia s-au țesut între timp
legende dintre cele mai neobișnuite. Îmi consolidasem
o anumită imagine asupra existenței poetului, care, cu
aproape o jumătate de secol în urmă, spre vara anului
1942, reuşise să sfideze atotputernica cenzură anto-
nesciană şi să publice placheta de poeme incendiare
Om, riscând pentru aceasta să fie condamnat la moarte
de Curtea Marţială. Abia împlinise 20 de ani. Mi-l amin-
team din portretul de neuitat pe care Marin Preda i-l fă-
cuse în interviul acordat Sânzianei Pop în 1974 şi din
evocarea realizată în Viaţa ca o pradă (1977). „L-am re-
văzut pe Sergiu Filerot după război. Arăta neschimbat,
ca şi Bezuhov, cu care semăna şi la chip şi la impulsul
care îl determinase să se vâre singur în mecanismul orb
al represiunii; scăpase ca şi eroul tolstoian ca prin mi-
nune din faţa plutonului de execuţie.” Teribil de impre-
sionat de destinul unui poet căruia îi şuieraseră
gloanţele pe la ureche pentru delictul de a scrie poeme
precum Om, Don Quijote, Scamator veac XX, Soldați
de plumb sau „H” și Marionete, îi solicitasem o întreve-
dere, cu gândul de „a-i smulge” un interviu. Mijlocitor se
oferise să-mi fie Nicolae Chiriţescu-Dolj, autorul volu-
mului de poezii Glod şi empireu de azur, titlu pe care,
în romanul Cel mai iubit dintre pământeni, Marin Preda
îl atribuise personajului său Petrică Nicolau, profesorul
de limba şi literatura română, prietenul literat al lui Victor
Petrini. „Prin 1941-1942, scria Sergiu Filerot în Reîntâl-
niri, când tânărul Preda mă vizita de câteva ori pe săp-
tămână (uneori chiar pe zi) la Tiparul Universitar, tot
scotocind curios prin maldărele de volume tipărite în ti-
pografie care s-au aflat doar în păstrare pentru difuza-
rea în librării, a dat și peste un volum de poezii intitulat
Glod și empireu de azur, semnat de N. Chirițescu-Dolj”
(op. cit., p. 123). Este acel  „domn Chiriţescu”, fratele
de mamă al lui Sergiu Filerot, cunoscut de Marin Preda
prin anii 1941-1942 la Tiparul Universitar şi a cărui în-

tâmplare viitorul prozator o istorisea cu umor în scrisoa-
rea (un bilet în 8 pagini) pe care, prin iulie 1942, i-a tri-
mis-o tânărului poet de numai 21 de ani în închisoare
(„În locul lui domn Chiriţescu, la tipar, Ciumetti a adus
un macedonean!”). Eram de aproape un an prieten bun
cu N. Chiriţescu-Dolj. Îl cunoscusem în Drumul Taberei,
în zona cunoscutei pieţe Moghioroş, unde își avea do-
miciliul, găsindu-ne adeseori timp să stăm la taclale în
jurul unei cești de „nechezol”. Era o persoană plină de
farmec, un om deosebit de modest, dar de o neprefă-
cută pornire sufletească, fără prea multe resurse finan-
ciare, obişnuind însă, ca un zelos socialist, cum se
considera, să se recomande „acelaşi fervent necolabo-
raţionist şi pur sang democrat”. În ciuda trecerii pe care
Nicolae Chiriţescu-Dolj o avea în mod firesc pe lângă
Sergiu Filerot, acesta s-a lăsat foarte greu înduplecat,
urmând ca destul de târziu, pe la începutul lunii decem-
brie, după aproape trei luni de tatonări, să admită până
la urmă să ne vedem: „Să vină!”. 

Între timp, poetul Sergiu Filerot trecuse prin grave
suferinţe şi noile experienţe de după ’44 nu îi oferise
prea mult şansa unor situaţii care să îl smulgă din ob-
sesiile întunecate ale anilor de dinainte. După unele co-
laborări care i s-au mai îngăduit în perioada 1944-1958,
semnând poezie, articole şi traduceri la Victoria con-
dusă de N.D. Cocea, Universul literar, Revista Funda-
ţiilor, Orizont, condusă de Saşa Pană, Lumea lui
Călinescu, Lupta tineretului, Viitorul social, Scânteia ti-
neretului şi Flacăra Moineştiului, Sergiu Filerot trăieşte
câteva experienţe ca jurnalist prin diferite locuri din ţară,
precum cea de la Bicaz, unde, alături de Geo Dumi-
trescu, este trimis în 1952 pentru documentare pe ma-
rele şantier hidroenergetic deschis cu un an mai
devreme. Tânărul orgolios de altădată devenise un în-
singurat, fără prieteni care să-i fie în preajmă, tocmai
când, după mai multe infarcturi, boala i se agravase,
ajungând în 1973, la numai 52 de ani, să se pensioneze
medical. Abia la data de 17 iulie 1979 îşi depune dosa-
rul de primire ca membru al Uniunii Scriitorilor, cu reco-
mandări primite din partea lui Geo Dumitrescu, Ştefan
Popescu și Marin Preda („Recomand pe poetul Sergiu
Filerot, pe care îl cunosc de pe vremea debutului, să fie
primit membru în Asociația Scriitorilor din București.
Poezia sa e o poezie militantă de bună calitate. Iulie
1979”). În şedinţa Consiliului din 30 mai 1980, în urma
propunerii poetului Eugen Jebeleanu, se ratifică primi-
rea lui Sergiu Filerot direct ca membru titular. Tânărul
orgolios devenise un însingurat, fără prieteni care să-i
fie în preajmă. Își ducea viața discret, într-o reticenţă şi
reculegere acceptate cu resemnarea unei tăceri ana-
cronice tuturor convenţiilor timpului, într-un apartament
aproape sărăcăcios, de două camere,  confort doi, la
etajul trei al unui bloc de pe o stradă dosită din cartierul
Doamna Ghica, la întretăierea străzilor Luntrei şi Ripi-
ceni. Holul de la intrare, şi aşa destul de strâmt, era
mărginit de-o parte şi de alta de rafturi cu cărţi, ediţii
vechi, de regulă primele ediţii din operele unor scriitori,
multe dintre acestea în cele mai prestigioase colecţii ale
editurilor din perioada interbelică. În mijlocul sufrageriei
domina o masă rotundă, acoperită cu o față de masă
din catifea albastră, destul de mare pentru suprafaţa
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restrânsă a acestei încăperi, pe care, pe lângă o maşină
mică de scris, erau aranjate într-o desăvârşită ordine
topuri de hârtie tăiată la diferite dimensiuni, plicuri pen-
tru corespondenţă, un suport pentru creioane perfect
ascuţite, destul de multe cutii cu medicamente, teancuri
de cărţi şi reviste. Nimic nu era lăsat la voia întâmplării,
totul fiind în măsură să trădeze un spirit de un impecabil
simț al ordinii și al rigorii. Sergiu Filerot era un om care,
trăind izolat de lume, alesese să stea mai mult în casă,
supunându-se la un efort intelectual enorm. Citea,
transcria, fişa, adnota, preocupat să-și sistematizeze
ideile în fişe dense, inteligent elaborate. Studiilor și co-
mentariilor din reviste, volumelor de istorie şi critică li-
terară ce îi treceau prin mână le atașa câte un indice
tematic sau de nume. 

Mai degrabă o persoană plinuță și mică de statură,
sub aparența unui spirit calm, Sergiu Filerot m-a întâm-
pinat prietenos şi jovial, gătit într-un costum gri, elegant,
cu cravată, lăsând impresia unui om de o politeţe venită
de prin alte vremuri. Vorbea liniştit, învăluindu-ne, de
după nişte ochelari bătrâneşti, cu o privire surprinzător
de prietenoasă, nemaiavând însă aproape nimic din în-
flăcărarea pe care i-o bănuiam junelui de nestăvilit
avânt de altădată. Îmi venea tot mai greu să cred că îl
aveam în faţa mea pe cel care cu mulţi ani în urmă, în
iulie 1942, într-un climat politic ce devenea tensionat și
apăsător, fusese arestat și condamnat de Curtea
Marțială, după ce în nopțile legionarei rebeliuni din ia-
nuarie 1941, a fost ridicat noaptea la ora 2, de către doi-
sprezece criminali legionari și dus spre Abator.
Înfruntând orgolios normele, în acel an fierbinte poetul
își tipărește la Editura Alfa placheta de poeme incen-
diare, intitulată Om, după ce mai înainte primise viza
„cenzurat”. Cartea este interzisă la numai câteva zile
după broșare și nu a mai putut fi vândută în întreg tirajul,
și așa redus la 600 de exemplare. S-a ordonat de
Siguranță blocarea în tipografie a restului de exemplare,
retragerea imediată din circulație, iar Sergiu Filerot
arestat și condamnat de Curtea Marțială, în urma unui
simulacru de proces, la pedeapsa cu moartea pentru
„crimă contra siguranţei statului”, pedeapsă comutată
la 10 ani închisoare corecțională pentru „instigare pu-
blică” și 6 luni închisoare pentru neprezentarea la cen-
zură a cărții. O parte din condamnare este executată la
Malmaison, unde este vizitat în celulă de Marin Preda,
mutat, până la urmă, la Jilava, de unde este eliberat la
23 august 1944, prin intermediul familiei eminentului ne-
urochirurg Dumitru Bagdasar și a avocatului Avram Bu-
naciu, jurist și politician comunist român. Inimaginabil,
stăteam alături de o persoană cu un destin cu totul in-
solit în mica istorie a generaţiei sale, un adevărat „per-
sonaj”. De atunci, am început să ne vedem tot mai
frecvent, cu unele întreruperi, mai mari sau mai mici, ne
auzeam adeseori la telefon, până spre toamna lui 1989,
când, cu inima tot mai slăbită, Sergiu Filerot n-a mai
avut șansa să se bucure de schimbările aduse de eve-
nimentele lunii decembrie, alegând la 24 sept. 1989 să
plece spre alte tărâmuri, să-şi caute pe acolo vechii
prieteni, pe care în ultimii ani îi vedea tot mai rar, ne-
răbdător poate să se reîntâlnească în tihnă cu Marin
Preda, a cărui dispariţie cu mult prematură a suportat-o

teribil de greu, pricinuindu-i mari dureri sufletești. 
Între timp, printre toate discuțiile pe care le-am pur-

tat, Sergiu Filerot a consimțit la solicitarea de a realiza
împreună un interviu, care, în final, prin toamna lui
1988, fusese încredințat revistei Suplimentul literar şi
artistic al Scânteii tineretului, fiind însă, mai bine de un
an, amânat cu regularitate de la apariție. De bună
intenție, ziaristul Ion Cristoiu s-a oferit să ne arate şpal-
turile cu observaţiile pe care, tot mai zeloși, cenzorii po-
litruci le făceau cu o tot mai intensă îndârjire pe unele
pasaje, care, în viziunea acestora, se impuneau grabnic
a fi eliminate,  o serie de trimiteri și afirmații socotite
subversive despre scriitori și politicieni al căror nume
era trecut pe atunci la index (Virgil Ierunca, Ion Caraion,
Ion Antonescu, Alexandru Lungu, Emil Cioran ş.a.). Fa-
talmente, Sergiu Filerot retrăia cu adevărat toate întâm-
plările care, sub cele două dictaturi, una de extremă
dreapta și alta militară pe timp de război, îi făcuseră
viaţa un adevărat calvar, aflându-se acum într-o altă
epocă şi în fața unui alt tip de ideologie impusă cu forța.
Interviul a apărut câteva luni mai târziu, imediat după
Revoluţie, în februarie 1990, prin concursul regretatului
publicist și prozator Sorin Preda, în paginile aceleiași
reviste, numărul 7 din 17 febr. 1990, p. 3, devenite de
acum „Supliment literar-artistic Tineretul liber”, dar fără
a mai avea posibilitatea de a împărtăși bucuria publicării
acestor pagini cu poetul, căruia îi păstrez imaginea unui
om cinstit, de mare caracter, cu simţul valorii şi al esen-
ţelor, a unei persoane lipsite de orice urmă de emfază.

Peste câțiva ani s-a produs apropierea de Geo Du-
mitrescu, liderul de drept al grupului albatrosist. Ne-am
cunoscut târziu, în jurul anului 2000, în casa din
str.  Roma, aflată în Dorobanți, în imediata apropiere a
Colegiului Naţional „I.L. Caragiale”. La prima întâlnire,
am dat peste un om slăbuț, de talie mică, mai degrabă
pirpiriu, de o vivacitate impresionantă, cu o dicţie arghe-
ziană, după cum îl descrie şi Paul Georgescu în Con-
vorbirile sale cu poetul Florin Mugur, cu un fel special
de articulare a vorbirii, care în sine era foarte amuzant.
Locuia mai toată ziua în camera principală de la parterul
locuinței sale, care, prin cele doar două-trei elemente
de mobilier vechi de strictă necesitate, părea o încăpere
destul de mare, o cameră modestă și austeră, de om
obişnuit să trăiască singur, fără prea mulţi prieteni în
jurul său. De fiecare dată, Geo Dumitrescu se arăta
foarte deschis, de o fervoare ce avea aproape puterea
să inhibe sau să deruteze, un om al comunicării directe,
spontan şi sincer, într-o predispoziție ironică greu de
stăpânit, mereu cu un anume mod dezinvolt de a se
adresa. Prin volubilitatea exprimării şi sprinteneala miş-
cărilor, la cei 80 de ani ai săi, poetul părea un adoles-
cent fermecător şi imprevizibil în manifestări. În odaia
în care îşi primea vizitatorii nu avea cărţi. Poate în colţul
din stânga de la geam, lângă o uşă ce dădea într-o altă
cameră, erau aranjate direct pe podea două-trei tean-
curi mici de cărţi. Întreaga sa colecție de cărţi şi reviste
era depozitată în camera de la stradă, unde rar avea ci-
neva acces. Mi-a povestit cum, în repetate rânduri, a
fost vizitat de tot felul de „bibliofili”, care, abuzând de în-
crederea sa, l-au furat cu neruşinare pe față. În afara
unor ediții mai rare din cărțile pe care le deținea, singu-
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rul lucru pe care mi l-a arătat a fost coperta de la pro-
iectata plachetă colectivă de versuri Sârmă ghimpată,
desenată chiar de el, aceasta păstrând dimensiunile de
17x21 cm ale volumului Aritmetică, editat în 1941, sub
numele de Felix Anadam, la Editura Alfa de pe lângă Ti-
parul Universitar. Discutasem atunci pe îndelete un plan
de reconstituire şi tipărire a caietului Sârmă ghimpată,
cooptându-l în acest proiect şi pe criticul literar Al. Con-
deescu, pe atunci director al Muzeului Literaturii Ro-
mâne. Coperta, purtând în mijloc inscripționat cuvântul
CENZURAT 3, arăta după cum, în 1966, poetul o des-
crisese într-un interviu din revista Amfiteatru (an. I,
nr.  13, p. 166), aceasta înfățișând doi dintre stâlpii
rețelei, prăbușiți, un zigzag de sârmă ghimpată ce tra-
versa ostentativ, în cerneală roșie, pagina, cu liniile fron-
tului tot mai îndepărtate, lăsând în urmă doar tranşeele
pline de cadavre. Unele probleme de sănătate ale poe-
tului şi, imediat după aceea, toată tevatura iscată de as-
pectele de ordin imobiliar, încheiate cu mutarea sa într-o
altă locuinţă din București, ne-au înstrăinat tot mai mult,
până când, în 2004, slăbit și bolnav, poetul se stinge din
viaţă, urmând drumul celorlalți „albatrosişti”, care şi-au
luat zborul spre zări mai albastre şi senine: „Sunt bolnav
și aprins ca un caldarâm bucureștean – / o să mor, asta
e sigur – puțin îmi pasă.”

Aducând un nou suflu existenţial în structura textului,
în ciuda perioadei sale restrânse de manifestare, feno-
menul albatrosist a avut o prezenţă reprezentativă pen-
tru ceea ce a fost ca mişcare de frondă novatoare
postavangardistă în anii 1940-1944. Printr-o evoluție

identică, surprinzând prin inconformism și de aceeași
inadaptare la durată, scriitorii aparținând grupului pre-
ponderent poetic „Albatros” se arată hotărâți să
schimbe radical istoria. În versurile acestora, de la poe-
zia fantezist-selenară a lui Dimitrie Stelaru la lirismul
lucid şi maliţios al lui Geo Dumitrescu şi, în aceeaşi mă-
sură, posibil de recunoscut în universul poetic tragic şi
brutal, ca un ţipăt existenţial, al lui Ion Caraion, Ben
Corlaciu și Const. Tonegaru, poate „cel mai dotat dintre
toți, de o bogăție de sugestii și de o amplă viziune din
ce în ce mai organizată”, este exprimată aceeași criză
a personalității, care este și una a limbajului liric. Con-
struită într-o vizibilă notă de revoltă, cu accente sociale,
în care „ironia devine sarcasm, iar aparenta nonșalanță
se metamorfozează într-o tânguire teatrală”, o „sinteză
personală de mare expresivitate, care servește în chip
ideal viziunea unor poeți plasați între extrema
contemplației dezabuzat-sceptice și ironice, și un anu-
mit patos al implicării, cu consecințe spectaculoase la
nivelul artei combinatorii a cuvintelor” (Daniel Cristea-
Enache, Cvadratura Cercului Literar (I), în „Adevărul li-
terar și artistic”, 15 octombrie 2004, p. 5). Proiectat pe
fundalul unui peisaj liric amorf, mișcarea albatrosistă
reușește să imprime, în mod explicit, o atitudine de sfi-
dare și deschisă detestare a climatului de restrângere
a convenţiilor perimate ale poeticităţii interbelice, spul-
berând sau boicotând sistematic clişeele şi formalităţile
din unele manifestări lirice, proiectând, în schimb, fără
formule rigide, imaginea omenească a celor care le-au
produs. 

Focşani la 1913
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Pentru mulți dintre participanții la întrunirile de la „Ju-
nimea”, prezența „răspopitului” Creangă nu reprezenta
altceva decât un savuros spectacol-recital de povești
populare (pe lângă cele concepute de el însuși), cu far-
mecul savuros al rostirii opulente. George Panu
relatează, în memoriile sale (Amintiri de la „Junimea”
din Iași, 1908, 1910), aceste participări, practicând el
însuși o notă ușor umoristică: „Creangă avea la «Juni-
mea» povești scrise și povești spuse. Acele ce nu le
putea scrie și publica din cauză că erau corozive (prin
cuvântul coroziv la «Junimea» se înțelegea
măscărăcios) el le istorisea. Și atunci «Junimea» se
schimba în șezătoare – bineînțeles în șezători unde nu
erau femei și fete. În genere se alegeau serile în care
dl. Maiorescu lipsea; d-sa nu gusta acest fel de petre-
cere pe teme corozive. Dl. Naum, pudic cum era,
asculta – și chiar cu multă plăcere. Se retrăgea într-un
colț, se înroșea din când în când, dar nu pleca; avea o
scuză în contra pudicității sale, d-sa fiind literat nu putea
să protesteze plecând la povestirea de literatură
populară.

Când intra Creangă la «Junimea» și dacă nu era
nimic altceva de făcut, atunci dl. Pogor, care gusta cel
mai mult dintre noi poveștile sărate ale lui Creangă, îi
zicea:

– Creangă, ia spune-ne o poveste!
– Pe ulița mare sau pe ulița mică?
– Pe ulița mare, strigau mai mulți. 
O explicație a acestor cuvinte. Păpușerii (cei care

umblau cu hârzobul cu păpuși în timpul carnavalului)
aveau două feluri de piese pe care le jucau; unele co-
rozive; și altele pentru copii. Când chemai un păpușar
acasă, el se uita întâi la persoanele prezente și dacă
nu-și explica bine situația, întreba:

– Conașule, pe ulița mare sau pe ulița mică?
– Pe ulița mică, se grăbea stăpânul casei să spună.

«Junimea» prefera ulița mare, căci celelalte povești se
publicau în Convorbiri. 

Și atunci Creangă începea să spună povestea lui Ion
cel prost sau chiar povestea lui Moș Nichifor, însă cu
versiuni și detalii alte decât în cea publicată”. 

Foarte probabil că din pricina acelora care nu gustau
asemenea povești, neglijându-le ca pe niște șotii ale
humuleșteanului, acestea s-au pierdut, nefiind păstrate
în nici unul din dosarele „Junimii”. Probabil să-i fi plăcut
totuși savantului G.T. Kirileanu care, găsindu-le pe un-
deva, a ținut să publice, mult mai târziu, două dintre
acestea: Povestea lui Ionică cel prost (poreclit și Iri-
miea) și Povestea poveștilor (Povestea pulei), ca
apendice la volumul de Opere Creangă, editat în 1939
la Fundația Regală pentru Literatură și Artă. Ulterior,
Stancu Ilin a descoperit povestirea Mare lucru este
blagoslovenia Domnului, o variantă ceva mai
„decentă” a Poveștii poveștilor, pe care a publicat-o
în Revista de istorie și teorie literară (nr. 1, 1984).

Puțini dintre criticii și istoricii literari s-au ocupat de
aceste povestiri. Multă vreme, abia dacă le-au amintit
pe ici, pe colo. După Revoluție însă, ele au cunoscut
mai multe ediții, aproape toate însoțite de câte un co-
mentariu datorat diverselor personalități ale literelor
noastre, bucurându-se chiar de un amplu studiu datorat
lui Ion Pecie, Phallusiada sau epopeea iconoclastă
a lui Creangă (Editura Paralela 45, Pitești, 2011) cu o
scurtă recomandare, pe coperta ultimă, semnată de Ion
Pop. Nu tuturor însă le-au plăcut aceste producții… de
mâna a doua (ce-i drept), negustându-le, aidoma lui
Maiorescu, și nu neapărat din pudibonderie. Eugen Si-
mion, într-o amplă analiză (revizuire?!) a scrierilor lui
Ion Creangă, se întreabă cu drept cuvânt: „în ce măsură
această istorie [Povestea poveștilor, n.n., Ct.C.] voit
«nerușinată», menită să-i înveselească pe snobii oa-
meni de carte cu înalte funcții publice, are valoare
estetică și, dacă are, cât și cum se nuanțează arta de
povestitor a lui Creangă atunci când intră într-un spațiu
al realului plin de atâtea fapte licențioase?” (Ion
Creangă, Cruzimile unui moralist jovial. Ediția a II-a

Constantin Cubleșan

ION CREANGĂ – 
POVEŞTILE COROZIVE

(I)
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revăzută și adăugită. Postfață și Repere critice de
Bianca Burța-Cernat. Editura Princeps Multimedia, Iași,
2014, p. 159). Ceva mai încoace, Mircea Tomuș în stu-
diul Creangă romancier? Pe urmele unui fabulos
roman inițiatic (Editura Limes, Florești-Cluj, 2017), cu
eleganța-i cunoscută, refuză la rându-i să dea gir de
operă autentic-literară acestor povestiri: „Lectura lor –
spune criticul – cât de atentă și îngăduitoare, nu
descoperă cine-știe ce virtuți specific narative. Firește,
scrisul este al lui Creangă, vocabularul, asemenea, ase-
menea și dialogul și chiar unele contururi ale persona-
jelor (…) Ținta lor narativă este ușor de identificat:
aceea de a da ocazia de a se spune verde, românește,
anumite cuvinte evitate de uzul comun, nu neapărat pu-
dibond, ci obișnuit rezervat, atent, pe care literatura
scrisă l-a respectat de la originile ei până de curând, în
ceea ce s-a numit post-modernitate; aceste cuvinte sunt
denumirile populare ale organelor sexuale masculine și
feminine, ca și ale actului sexual” (p. 166). Iată, avem
aici o atitudine polemică nedeghizată ce vizează atitu-
dinea, viziunea postmodernă a scriitorilor (și nu doar a
acestora) care, în numele canonului, își îngăduie, în
operele lor, utilizarea unui limbaj mult prea frust, ca să
nu spun altfel. E de văzut însă cum se raportează ac-
tualitatea critică la aceste texte ce aparțin, vrând-ne-
vrând, unuia dintre clasicii literaturii. 

Trimiterile la operele unor Boccaccio sau Rabelais
(cele mai frecvente) au doar  valoare ca repere de ra-
portare în universalitate, întrucât Ion Creangă, este
aproape sigur, nu le-a cunoscut. După bunul său obicei,
Al. Piru, contestând cunoașterea de către autorul
poveștilor „corozive” a unor opere similare din literaturile
lumii, nu-și poate reprima orgoliul de a-și etala
cunoștințele în domeniu, efectuând o descindere,
spectaculoasă în felul ei, pe această temă, în epoci re-
volute. „Povestea poveştilor – spune el – (care «nu
are nicio legătură cu Lo cunto de li cunti a lui Giam-
battista Basile» şi nici cu Povestea poveştilor de Con-
stantin Stamate, «povestea lui Creangă e o glumă la
adresa femeilor destrăbălate de la oraş şi a clerului
lacom de la ţară»)”. Ca de obicei, Al. Piru face
demonstraţia informaţiei, sugerând utilitatea metodei
comparatiste în raportarea lui Creangă la diverşi autori
străini: „Interesant este că un subiect aproape identic
se află într-o satiră italiană din cinquecento în gustul lui
Pietro Aretino, la adresa bisericii, Novela dell’angelo
Gabriello, apărută la Petuzio în 1514, împreună cu alte
două scrieri, Il libro del Perche e la Pastorella del ca-
valier Marino, reimprimată la Paris în 1757. Nuvela a
fost imitată în versuri, sub titlul Parapilla, de Charles
Borde (1711-1781), membru al Academiei din Lyon,
autor între altele al unei faimoase Epitre au Pape sur
les Castrats care a fost o vreme atribuită lui Voltaire.
În Parapilla, un nobil scăpătat, Rodric, obţine prin
intervenţia îngerului Gabriel, din aceeaşi cauză, recolta
ţăranului lui Creangă. Doamna Capponi, văduvă,
cumpără un exemplar, acesta trece, după alte peripeţii,
în posesia Lucreţiei Borgia şi ţine locul papei Alexandru
al IV-lea, tatăl ei. Papa excomunică duşmanul; acesta
e readus în cer de îngerul Gabriel. Voltaire găsea poe-

mul lui Charles Borde, cu toate licenţele lui, tot aşa de
agreabil ca şi celebrul Ver-Vert al lui Louis Gresset,
poemul despre papagalul indian de la mănăstirea din
Nevers, ucis de dragostea fără margini a călugăriţelor
vizitandine” (Al. Piru, Ion Creangă. În Valori clasice,
Editura Albatros, Bucureşti, 1978, p. 131-190, Colecţia
Lyceum, nr. 221). 

Cele două povestiri, fiind, practic, necunoscute ma-
relui public şi, ciudat, referinţele critice la acestea au
fost, de-a lungul vremii, ca şi inexistente, fie din cauza
neputinţei unui comentariu analitic bazat pe citate (lim-
bajul lor fiind frust, până la neruşinare), fie din cauza
desconsiderării lor din punct de vedere estetic, dar cred
că mai sigur a fost motivul unei pudibonderii a criticilor,
înscrisă în codul manierelor elegante ale epocii, deloc
neglijabil pentru comportamentul şi vocabularul oame-
nilor de… lume bună. 

Cum spuneam, îndată după 1989, când intelectualii
de toate categoriile s-au simţit eliberaţi de cenzura de
orice fel, cele două poveşti au fost tipărite cu grabă în
diverse ediţii, în gazete centrale şi provinciale, de parcă
acesta era actul cultural prioritar în noua lume veche,
cum ar zice un personaj shakespearean, ce se cerea
aşezat în drepturi. Una dintre aceste ediţii beneficiază
de o amplă şi gândită cu bun-simţ prefaţă, semnată de
Paul Anghel (Ion Creangă, Povestea lui Ionică cel
Prost / poreclit şi Irimiea / şi Povestea poveştilor /
povestea pulei /. Studiu introductiv de Paul Anghel.
Ediţie îngrijită de Nedic Lemnaru. Editura Roza Vântu-
rilor, Bucureşti, 1990).

Devenind, așadar, publice, s-a impus a fi conside-
rate ca parte integrantă a operei lui Ion Creangă, ele
trebuind judecate ca atare şi aşezate la locul lor într-o
panoramă critică a acesteia.

Prima, „o glumă, o şotie”, cea de a doua, „o năzdră-
vănie”, au creat bună dispoziţia „convivilor din salonul
Pogor în două momente rele”, zice Paul Anghel, refe-
rindu-se la evenimentele din ţară la ora acea, ce stau
sub semnul Războiului Neatârnării (Prima este scrisă
în 1876 şi citită cu prilejul celei de a 13-a aniversări a
Societăţii, cea de a doua la aniversarea de peste un an,
în 1877, „Sâmbătă, Octombrie 22”), evocând cu acest
prilej atmosfera de la întrunirile ordinare (dar şi extraor-
dinare) ale Junimii, când „« Răspopitul» era implorat
să zică tare” ceea ce se zicea în „colţul caracudei”, unde
„câţiva domni râdeau să crape” la „trufandalele scoase
din sân de humuleştean”. Reconstituirea cadrului în
care se produceau asemenea texte e binevenită şi-i pri-
lejuieşte lui Paul Anghel o expunere teoretică remarca-
bilă privind obiectul literaturii, condiţia literaturii de
divertisment, de consum popular, în cadrul căreia figu-
rează „literatura necanonică: cea care contrazice un
anume concept asupra umanului, prin materie sau prin
adeziune artistică la o anume materie”. Ion Creangă
este cunoscut ca autor al unor glume „de calibru mare”,
adică acelea care „ridică nimicul la un rang ceresc, îi
conferă prestigiu cosmic”. În acest caz însă trebuie să
ne detaşăm, spune Paul Anghel, de litera scrisă, „să ju-
decăm spunerea”, cu alte cuvinte nu să-l citim, ci „să-l
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auzim pe Creangă spunând”, să identificăm în această
spunere „tonul, timbrul, gravitatea, solemnitatea, vese-
lia, demiurgia cu care începe Creangă «Povestea lui Io-
nică cel Prost» şi să vedem dacă îl recunoaştem întreg”.
Analiza poveştii ne arată din totul că „îl recunoaştem de
Creangă”, numai că „odată intrată în câmpul anecdotei,
povestea apucă brusc pe turnanta mare, în regimul
«fără perdea»”. Dar aici intervine, socotim noi, „discre-
panţa între mijloacele artistice şi ţinta propusă”. Regă-
sim în această spunere anecdotică duhul poveştilor lui
Creangă, atmosfera, satul etc., totul însă dat în vileag
cu trăirea, cu exhibiţia numai, „cu fervoarea sexului”. În
această situaţie „cuvântul tare, spus de-a dreptul, îşi go-
leşte, iată!, în chip paradoxal, tocmai fondul secret (…)
cuvântul tare şi situaţia tare, aduse în lumină tare, crud
lexicală, nu mai lasă pic de umbră, nici cât paiul invocat
de Creangă ca dublu al fiinţei sau existenţei paiului, nici
cât sacul, găurit, care îşi caută petecul (…) Aici mijloa-
cele indirecte ar fi fost infailibile, prin acestea urmărind
a fi contrariate pe de-o parte pudoarea, pe de alta can-
doarea (…) prin abuz, prin pierderea ţintei, prin alune-
carea pe ţintă, sucombă cuvântul, şocul anecdotei nu
se mai acoperă. Peste situaţii, şi acestea dure – deşi
nu situaţiile sunt în cauză!, rămân doar cuvintele tari.
Ce mai spun acestea, vidate de faţa lor ascunsă? (…)
Cuvintele nude din «Povestea lui Ionică cel Prost» nu
mai deschid asupra necunoscutului, nu mai transcend,
nu trec pragul spre abisal, rămân o suprafaţă nudă, un
pur spectacol de plajă lexicală, de nudism filologic”.
Este cazul straniu de „moarte a cuvântului”. Fără îndo-
ială –crede Paul Anghel – tema anecdotei nu s-ar fi dat
în lături s-o utilizeze nici Boccaccio, nici Rabelais sau
mai înainte Publius Ovidius Nasso în Ars amandi.
Numai că aici, la Creangă, cuvintele „numesc, adică
arată lucruri, stări, acţiuni”, ele „spun, adică descriu rea-
lităţi”, dar „poezia cuvântului a dispărut”. Creangă, pri-
zonier tipului arhaic de imagine, încalcă inconştient sau
nu procedeul, iar rezultatul se răzbună. El atentează
asupra rezultatului pe mari suprafeţe din spunere, des-
fiinţând în ultimă instanţă imaginea, care moare sau
agonizează ca imagine. E şi aceasta o fiinţă”. Povestea
poveştilor e în plus „un caz pilduitor de inadecvare”.
Aici, „povestea cade în trivial şi îşi retează şansa fabu-
loasă” sub auspiciile căreia debutase, ca orice basm
fantastic. Paul Anghel face astfel o elegantă demon-
straţie teoretică (şi analitică) – prin compararea cu Ivan
Turbincă sau Harap Alb – privind ratarea artistic-lite-
rară a celor două texte în care „e vizibilă legătura cu un
întreg subsol folcloric”. 

Studiul acesta e (se pare) primul substanţial, perti-
nent nici vorbă, dedicat celor două poveşti de pe uliţa
mare ale lui Ion Creangă, care îşi află astfel, cu drept,
locul în opera marelui povestitor, periferic însă, căci „o
schemă bună rămâne nefructificată din grabă, dacă nu
cumva va fi fost sacrificată datorită exigenţelor ocazio-
nalului, poate din graba lui Creangă de a ajunge cu pro-
dusul la banchet. Dar, ce păcat!”. 

Receptarea în actualitate a poveștilor corozive ale
lui Ion Creangă e posibilă în cheia postmodernistă, e de

părere Eugen Simion, referindu-se la edițiile comentate
după 1989. „În cazul narațiunilor pe care le discut (Po-
vestea lui Ionică cel prost și Povestea poveștilor),
limbajul este din stratul secret al limbii. Creangă sparge
lacătele și-l eliberează, aducându-l la suprafața dis-
cur sului epic”. Tot el observă că publicul nu s-a „scan-
dalizat” de data aceasta, ba dimpotrivă se pare că a
primit creațiile lui Creangă fără prejudecăți. „Publicul in-
telectual – spune Eugen Simion – n-a protestat și nici
moraliștii de serviciu n-au reclamat infracțiunea la poliția
de moravuri, semn că asperitățile, indecențele narațiunii
nu le-au rănit prea tare simțul moralității. Rămânea în
discuție substanța literară a acestor parabole care va-
lorifică (…) actele de existență inavuabile. Fantezia lui
Creangă, zic, se descurcă bine și aici, ca și printre
aceste interdicții. Fabula are haz și, pe tăcute (tot pe tă-
cute), cititorul îi poate aprecia ingeniozitatea, dacă în-
vinge în el pentru o clipă (clipa lecturii) complexul
pudorii în care suntem educați toți. Reușește numai
dacă judecă lucrurile estetic. Mai greu este să vor-
bească despre ele și infinit mai greu să analizeze critic
aceste fabuloase «măscări» notate de un scriitor cla-
sic.” 

Într-o astfel de notă postmodernistă se încadrează
comentariul, în felul său umoristic, al lui Luca Pițu, în-
cercând o analiză, mai degrabă o prezentare, nu doar
învingându-și „complexul pudorii”, ci chiar asumându-și
o modalitate de exprimare măscărăcioasă, cum ar zice
autorul Poveștii poveștilor. 

În 1998, Luca Piţu realizează o traducere „în limba
lui Rabelais, Céline ori San-Antonio” („nu a fost întot-
deauna uşor de transpus”) a Poveştii poveştilor de Ion
Creangă1, text bilingv însoţit de o replică, peste ani
(„Gen.’80”), datorată lui Mircea Nedelciu, şi ea trans-
pusă în aceeaşi limbă, o istorisire „ce manipulează,
vioaie, numeroase ingrediente ale texturii sociale din ul-
timul deceniu”, şi care se vrea un „modest omagiu lui
Ion Creangă”, datat: 12 noiembrie 1988. Ediţia benefi-
ciază de o Prefaţă cinegetică a aceluiaşi, scrisă într-un
limbaj miştocar (ca să încerc, la rândul meu, o termino-
logie în genul Luca Piţu), amuzantă desigur, prin non-
conformismul ei provocator ce poate echivala cu o
blasfemie pentru spiritele mai ortodoxe. Domnia sa ne
schiţează un portret al povestitorului, în câteva tuşe gro-
teşti („jovial şi rubicond, propulsând un amplu burdihan
udesc, la gidouille”), nereţinând din biografia acestuia
decât ceea ce crede că e „cvintesenţial”, desigur în vi-
ziune proprie: „Creangă era popă la besearica Golia, în
nobila Cetate a Ieşilor, capitală a Moldaviei, şi se sem-
nala cu regularitate atenţiei Bahluvioşilor târgului tră-
gând cu puşca în numeroasele ciori cocoţate pe crăcile
arborilor din grădina locaşului de al cărui sfânt ministe-
riu răspundea”. Prea lesne se poate observa stilul ze-
flemitor, parodic, de pamflet (cu bătaie în actualitate:
„Isprăvile cinegetice ale lui Creangă trebuie că au avut
urmări durabile, deoarece am putut constata noi înşine
în Dulcele Târg al Iaşioţilor că descendentele ciorilor
crengiene, măcar că prosperă mereu, au delăsat de
multă vreme coştereaţa de la Golia spre a se duce să
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găinăţeze cu promptitudine, şi cu vizibilă încântare, cu-
pola bibliotecii universitare din oraş, a cărei temelie o
minează fără preget pişatul beţivilor de pe Copou sau
împotrivirea corneliu-ştefanacheană ca Regina Ana să-i
viziteze colecţiile, aula şi sălile de lectură”) ce nu-şi pro-
pune o analiză literară (estetică) a poveştii lui Creangă,
ci o spirituală cozerie în marginea ei, din care se reţine,
oricum, trimiterea, fie şi sumară, dar semnificativă, la
circulaţia temei păpuşoilor faloforici: „Ar fi putut foarte
bine Povestea pulei, în ciuda neanonimatului ei, să fi-
gureze în vasta antologie de folclor erotic publicată la
finea veacului nouăşpe, în Germania, sub intitulanţa de
Kryptadia. Tema păpuşoilor faloforici, laitmotiv al isto-
risirii humuleştene, îi decelabilă, s-o spunem drept, în
varii opere erotice evropeneşti: bunăoară în Parapilla
lui Borde, poem emanat dinspre Novella dell’Angelo
Gabrielle. Nimic uluitor în asta nu e. O ştia foarte bine
un colecţionar renascentist ca Poggio Bracciollini, bun
preţăluitor al noveletelor curse din izvorul indo-euro-
pean, ori Afanasiev, cel cu Poveştile secrete ale  ruşi-
lor, editate şi de Apollinaire în colecţia-i «Les Maitres
de l’Amour» din acea Bibliotèque des curieux. Nimic
uluitor în asta nu iaşte, căci tematica poveştilor eroti-
ceşti îi mai cu seamă monotonă, dat fiind că, aşa cum
îi scria Pascal Pia, tartorul Bibliotecii Naţionale din He-
xagonerie, unui prieten comun, «la gauloiserie n’est pas
gauloise, mais universelle, et que les mȇmes fables ont
egaye le Samoyede, le Montenegrin, le Transylvain, le
Percheron et l’Andalou». Rămâne faptul că un specialist
al genului de talia lui Legman, analist al celei dirty joke,
nu ar ieşi cu sacii goi din livada humuleşteană ori de pe
ogorul literar cu porumbii faloforici”. Luca Piţu mai no-
tează că „păpuşoiul crengăoan” e un „simplu simbol
valah tranchilizant” şi că povestitorul nu face decât „să
se înscrie cu multă naturaleţe pe o tradiţie veche şi mo-
nială, în universalitatea genului uman, tractat de exce-
lenţa europendică”. În rest, cozerii simpatice menite a
stârni apetitul (dacă mai e cumva nevoie) pentru lectura
poveştii lui Creangă. Cât despre replica acesteia,
actuală, nimic de reţinut; povestea lui Mircea Nedelciu,
dedicată „aniversării a 100 de ani de la trecerea într-o
lume mai bună a celui mai coios dintre povestitorii limbii
române”, după cum se exprimă prozatorul într-un Aver-
tisment în care interzice orice reproducere integrală
sau fragmentară a textului fără aprobarea sa („cine nu
va face încalte/ pula noastră-n cur să-i salte/ cine va
minţi/ pula noastră o va beli”), o povestire deliberat
porno, ce nu stă, oricum, în atenţia noastră pentru acest
comentariu.

Într-o notă, tot așa, de voie-bună dar fără jongleriile
verbale ale lui Luca Pițu, e prefața („Povestea
poveștilor”, văzută de… Mișu’) unei ediții din 2006
(Povestea poveștilor de Ion Creangă văzută de PIM,
Editura Mușatinii, Suceava), ce ilustrează cu desene
grotești numita poveste. Mihai Ungurașu, prefațatorul,
crede a fi utilă, pentru susținerea modalității de expresie
a lui Ion Creangă, o privire… evocatoare în istoria
practicării unor asemenea „măscări” în Moldova, exer-
sându-se și cu o notă de polemist în actualitate: „Mereu

prea pudici, în prefăcătoria noastră tradițională, mereu
trecând sub tăcere firescul care, de regulă, ne
preocupă, ne tot prefacem că ignorăm și că uităm pagini
savuroase din folclorul românesc, așa-numitele «pove-
stiri pentru ulița mică», povestiri «fără perdea», pe care
doar Ion Creangă le-a privit cu interes, drept creații
poznașe ale unui popor care își trăia viața și veșnicia
din plin, un popor care nu trebuie privit și receptat doar
ca un popor de sfinți, care gândea/gândește și
născocea/născocește numai capodopere mitologice”.
El amintește că asemenea povești „buruienoase” erau
rostite de veacuri pe la bâlciuri și nu numai, făcând „de-
liciul sărbătorilor strămoșilor în săptămâna de după fie-
care Paști, ignorate și trecute sub tăcere de mult prea
pudicii folcloriști români”, nu însă și de un cunoscut
călător prin Țările Române pe la jumătatea secolului al
XVII-lea, Paul de Alep, „secretarul Patriarhiei din Con-
stantinopol”, ce relatează pe larg despre „petreceri
țărănești, la care participau cu entuziasm și târgoveții
(…) niște țărani, dar țărani cu ifose domnești, adesea
afișând o pudoare excesivă”. Interesantă opinia că „tex-
tele «uliței mici» (Creangă zicea:„ulița mare”, după cum
nota George Panu, n.n., Ct.C.), nu pot fi suspectate că
ar conține mesaje străvechi” căci „erotismul obsesiv”,
cu care operează humuleșteanul, „ține, de fapt, de
comunitățile tradițional sărace, de comunitățile și de
generațiile care devorează clipa cu o incredibilă dispe-
rare. În astfel de comunități, dragostea e golită de orice
fărâmă de sacralitate și se transformă în scrâșnet, în
pumn încleștat, într-o sfidare a sorții, iar trivialul nu mai
are nimic trivial în el, pentru că ascunde o prăbușire în
gol, în genunea sacrilegiului, a impietății”. De aici pro-
vine și Povestea poveștilor „pe care hâtrul
humuleștean o presura în auzul «domnilor» de la «Ju-
nimea», râzând, de fapt, de lumea lor, dar cu râsul
sănătos și neiertător al satului românesc”. Pentru Mihai
Ungurașu povestea este o „alegorie atemporală” cu
personaje vicioase ale unui context social viciat. Așa
„pudoarea vicioasei femei, care se vrea privită de so-
cietate cu mult respect, uneori chiar ca o nobilă
preoteasă antică, dar în mintea ei e pur și simplu
subjugată de sex, o predispoziție pentru orgie, pentru
animalic, pe care, iarăși, cu prefăcătorie o numește «mi-
nune  dumnezeiască», dorindu-și, pe față, «o amintire
a acestei minuni», deși se usucă de dorul desfrâului. Și
mai există în această alegorie și bietul popă rural, care
slujește «în biserica de pe moșia cucoanei», dornic de
parvenire, prin încuscrire cu «cucoana», popă care va
trage consecințele acestei lipse de moralitate”. 

În Dicționarul personajelor lui Creangă (Editura
Fundației Culturale Române, București, 1999), Valeriu
Cristea face fișele personajelor din cele două povestiri
corozive, arătându-se indignat de interdicția sub care
ele au fost păstrate mult prea îndelungați ani, ținând să
sublinieze caracterul licențios al acestora, nu și porno-
grafic: „cele două povestiri licențioase (și nu pornogra-
fice, după cum bine a precizat Al. Piru) ale lui Creangă,
capodopere ținute, în chip absurd, sub obroc de atâta
amar de vreme de către o cenzură mai strașnică decât
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cea politică, a falsului bun-simț nu doar agresiv, ci și ti-
ranic (o tiranie ce se exercită de peste 120 de ani),
răzbătând o singură dată la lumina tiparului – într-o
ediție a lui G.T. Kirileanu din 1939 – în numai 50 (cinci-
zeci) de exemplare (față de milioanele de exemplare în
care au apărut celelalte povești și povestiri ale scriito-
rului): mai oropsite de soartă decât fata moșneagului de
babă, cele două povești, egale ca valoare (nu are drep-
tate G. Munteanu atunci când spune că Povestea lui
Ionică cel prost este mai palidă, mai anecdotică”;
palidă? Defel; anecdotică? – dar există anecdote lite-
rare geniale, precum Farsa lui Pathelin) au fost citite
cu mare succes de Creangă la aniversările Junimii, în
1877 și 1878 („Scrisă de Ioan-Vântură-Țară, în Iași, la
22 octomvrie 1876 și dedicată cărăcudei din Junimea
îmbătrânită în rele, la prilejul aniversării a treisprezecea,
numărul dracului”, este paragraful cu care se încheie
Povestea lui Ionică cel prost). Ulterior ele au înfruntat
timpul – înainte și după excepția din 1939 – printr-un
soi de vesel samizdat, procedeu la care recurg scrierile
interzise, indiferent pe ce motiv și de către cine”. E o
intervenție tranșantă care ține să pună în drepturi două
texte importante din opera lui Ion Creangă. Fiind vorba
de analiza personajelor acestora într-un dicționar, de-
mersul lui Valeriu Cristea este oarecum schematic și di-
dactic, dar criticul nu refuză acestor eroi calitățile
artistice reale cu care le-a investit autorul lor însuși.
Între cele două, Poveștii poveștilor îi acordă, totuși,
un soi de atenție secundară, dezvoltând caracterizările
personajelor, după intrigile în care sunt antrenate, cu un
plus de detaliere al celor din Povestea lui Ionică cel
prost. 

Astfel, „primul lucru care trebuie spus despre Ionică
cel prost este că el nu e (deloc!) prost, ci doar conside-
rat ca atare”. În acest sens face o paralelă cu Stan
Pățitul („Biografia celor două personaje este identică –
până la un punct firește, căci e vorba de vârste diferite,
de un băietan, de-o parte, de un flăcău tomnatic de
alta”). O atenție aparte acordă insistenței cu care Ion
Creangă îl caracterizează pe acesta drept strein: „Ce
vrea autorul să sugereze apăsând pe acest cuvânt ca
pe o pedală? Că Ionică nu era un simplu pripășit în acel
sat, ci de altă națiune? Nu se poate susține această
ipoteză, chiar dacă la un moment dat un alt personaj i
se adresează în rusește /Ni boisa – nu te teme/”. Apoi,
continuă: „Să fie Ionică un Ivan «căzut din ceriu» în acel
sat, ca un meteorit? În mod cert eroul e un paria”. El
câștigă pariul cu flăcăii satului pentru că era stăpân pe
secretul său, acela că fiind slugă la tatăl fetei se împrie-
tenise cu ea, mai mult chiar o ferchezuise pe Catrina,
acum nevasta lui Vasile a Hârgoaie. În acest caz, Ionică
se dovedește a fi viclean, ceea ce este altceva decât a
fi prost, prost dovedindu-se în cele din urmă a fi Vasile
alături de ceilalți flăcăi, martori ai evenimentelor din
„cursul nopții de pomină, furtunos erotică”, în care
Ionică o ferchezuiește pe Catrina de față cu bărbatul ei,
mai mult chiar, la îndemnul acestuia. Valeriu Cristea e
descriptiv în relatarea întâmplărilor din „această noapte
de sex asistat”. Astfel, zice criticul, Ionică scapă de „pe-
nibila conotație onomastică alcătuită de epitetul «cel

prost»” și „inaugurează o nouă ierarhie a valorilor în sat,
ierarhie ce-l are în frunte, ca reprezentantul cel mai bine
cotat al noo- și falusocrației, deopotivă”. 

În contextul întâmplărilor, Catrina, comportându-se
fățarnic și duplicitar, „pricepând unde vrea să ajungă
fostul lor argat, acceptă «resemnată» desfășurarea co-
mediei erotice, (…) mai făcând, desigur, nazuri,
colaborează, discret, la scenariul lui Ionică, subliniind și
ea, în adins, neghiobia și nevolnicia pe care le afișează”
acesta. 

Popa Cioric, tatăl Catrinei, se aseamănă cu fie-sa
„prin lăcomie (erotică, în cazul ei), și are și el ghinionul
de a se face de râs”.

Cât despre Vasile, soțul Catrinei, e și el „vanitos, cre-
dul, prost dar fundamental cumsecade”. Valeriu Cristea
deduce că Vasile ar fi trecut prin anii de ostășie, și toc-
mai de aceea vrea să-l protejeze pe Ionică pentru a nu
urma și el calea aceia, de care Ionică se preface a se
feri, solicitându-i protecția. În cele din urmă, Vasile este
marele păcălit, fiind victima unei crude răzbunări a lui
Ionică pentru că el nu o putuse lua de nevastă pe cea
cu care trăise, vreme îndelungată, într-o dulce taină. 

Povestea poveștilor începe, notează Valeriu Cris-
tea, „pe o notă de cutezătoare blasfemie și
isprăvindu-se cu un, obișnuit la Creangă, accent anti-
clerical”. Povestea poveștilor, crede exegetul, „pare
scrisă anume pentru epilogul ei grotesc, în care un
preot de țară este făcut de ocară”. Comentariile lui Va le-
riu Cristea au o anume doză de ironie, dar tratează cele
două povestiri corozive cu toată seriozitatea și probita-
tea profesională. 

Cea mai amplă abordare a poveștilor corozive este
aceea a lui Ion Pecie din cartea intitulată Phallusiada
sau epopeea iconoclastă a lui Creangă (Editura Pa-
ralela 45, Pitești, 2011). Comentariul amplu, analitic,
vizează întreaga operă a scriitorului, totul din perspec-
tiva prezenței motivelor și temelor religioase, a preluării
parabolelor biblice într-un mod parodic de acesta. De
altfel, întregul discurs al criticului este unul pamfletar,
cu nenumărate conotații enciclopedice, ca să zic așa,
spectaculos prin tocmai investigațiile subtextuale ale
prozelor crengiene. Sunt de reținut însă, cu drept cu-
vânt, aprecierile generale și caracterizarea scriitorului,
plasat într-un context cultural universal. „Clasicul
Creangă – spune Ion Pecie – («țăranu») este, structu-
ral, un alt romantic întârziat câtă vreme imaginația lui
evadează în lumea fabuloasă a poveștilor, saltă zglobie
în lumea copilăriei, prinde în aceeași ramă calmă a po-
vestirii personagii reale – catiheții – și persoane fabu-
loase din povești. «Țărăniile» propun o lume frumoasă
în care se poate visa cu ochii deschiși și melancoliza
fără reținere atât din partea autorului/naratorului, cât și
din partea cititorului invitat la o baie de romantism virgi-
nal. Dimpotrivă, textele «mahalagești» se aventurează
într-o lume urâtă, diformă fizic și moral, care nu se des-
chide spre nimic”. Și apoi, cu directă referire la perso-
najele acestuia: „Vagabondând pe malurile Bahluiului,
întâlnește figuri indezirabile pe care părintele Duhu, mo-
delul său spiritual, le-ar fi trimis să se curețe în Cacania
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cea nelimpede ca c… Persoanele întâlnite aici nu au
statura năzdrăvanilor din povești”. După un asemenea
cadru general, odată fixat, criticul își denunță ferm tra-
seul investigației: „În universul captivant al operei lui
Creangă se poate pătrunde pe ușa din dos, mai ales pe
ușa din dos, adică prin cele două povești în care dăm
peste același povestitor robust, meșter în a prelucra
reminiscențele livrești combinate cu propriile-i născociri,
îndrăzneț în a scotoci fără sfială prin textele sfinte în
care roade precum cariul în grindă, liber cugetător și fin
estet”. Ceea ce și face, acordând atenție primordială
celor două texte, „bijuterii licenţioase”, Ionică cel prost
și Povestea poveștilor. Prima „o psihodramă cu miză
terapeutică”, cea de a doua „o adevărată dramă
religioasă”. 

În Povestea poveștilor, o „apocrifă” ce descinde din
Noul Testament (parabola semănătorului ce se află în
trei Evanghelii: după Matei, Marcu și Luca, relatată di-
ferit ca dimensiuni) povestitorul își permite să
„răstălmăcească”, chiar „să mistifice” nu atât textul, cât
sensul înțelesului acesteia. Angajându-se în „lămurirea”
ei; prima observație pe care o face se referă la întâlni-
rea pe câmp a țăranului cu cei doi călători pe care nu-i
recunoaște și cu care schimbă replici în doi peri, unul
dintre aceștia fiind însuși Mântuitorul: „Creangă – zice
Ion Pecie – propune un Iisus distrat, autoritar și colțos,
iritabil, decis să-și sancționeze convorbitorul obraznic
prin blagoslovirea (binecuvântând? răucuvântând?)
sămănăturii «cu amândouă mâinile». Din lehamite,
dând țăranului ce este al țăranului”. Când în toamnă
acesta vine să-și strângă recolta, ce să vezi? În loc de
știuleți de porumb, lanul este plin de falusuri („pule”)
„care mai de care mai îmbojorate, mai dârze și mai
răsbelite”. Comentatorul luând act de o atare minune,
și urmând logica snoavei, își pune întrebarea dacă nu
cumva la mijloc este mâna necuratului. Așadar, se
întreabă el: „de unde vin blagoslovitorii, din cer sau din
iad?” Dialogul pe această temă al țăranului cu cucoana
căreia îi vinde produsul fermecat duce, în interpretarea
lui Ion Pecie, înlesnită sau chiar provocată de
hâtroșenia humuleșteanului, până la o generalizare ce
trimite tocmai la facerea lumii: „Familiaritatea negusto-
rului cu Dumnezeu ar aduce a blasfemie – oricum, este
o demonie sui-generis – dacă naratorul, cenzurat de ne-
bunia imaginii, nu și-ar proteja simbolurile creștine
printr-o redimensionare păgână a lor care să scuze, să
atenueze grozăviile de limbaj: «Dar și dacă ar fi după
vorba dumitale, cucoană, apoi mult stau eu și mă mier
de Dumnezeu. Ce dracu? N-are el altă treabă decât
numai să se apuce de făcut pule pe ogoarele oameni-
lor? Doamne iartă-mă, dar pulos trebuie să mai fie și
Dumnezeu acela, de-i plac așa de mult pulele!»
Mierările lui duc la ideea unei geneze repetate care să
corecteze ludic imperfecțiunile celei dintâi. Perioadele
de criză vitală impun o regenerare inevitabilă a creației”.
Pusă în dimensiunile unui asemenea halou interpretativ,
povestea lui Creangă propune și o atare răstălmăcire a
individualității personajelor. „Creangă are ideea să
propună un Dumnezeu artist – ne revelează exegetul –
un spirit jucăuș în postura de zeitate supremă a naturii,

stăpân peste forțele genezice și creator panic ingenios”.
Celelalte personaje se înscriu de-acum firesc într-o ase-
menea „tălmăcire”, „acelea care se comportă și vorbesc
anapoda sunt, toate, demonizate într-un grad mai mare
sau mai mic”. Ion Pecie identifică în narațiunea alcătuită
de Ion Creangă multiple argumente pentru a-și susține
demersul analitic în acest sens, al decriptării parodice
a parabolei biblice în viziunea lui Ion Creangă. Fără
îndoială că se poate face și un asemenea demers bur-
lesc, la urma urmelor, dar e de văzut cât și cum se
îndepărtează criticul de intențiile povestitorului care, se
știe, ținea să plătească o poliță de subtilitate cinului po-
pesc, pentru abuzul excomunicării sale. Dar a pune în-
treaga operă sub semnul unei atari persiflări (ca să nu
spun mai mult) a textelor biblice mi se pare a împinge
prea mult răstălmăcirea simbolisticii de rezonanță
biblică cu care operează autorul acestor povestiri coro-
zive.

Cu aceeași măsură este judecată și Povestea lui
Ionică cel prost, într-o perspectivă analitică
asemănătoare. Intriga povestirii este prezentată ca o
„dramă” de ordin psihologic. „Schema unei istorii clasice
pe tema nunții ca moment de mare sărbătoare – spune
Ion Pecie – se încarcă de un scenariu și grav și vesel,
în care elementele vieții religioase sunt laicizate cu
metodă, pierzându-și gravitatea prin teatralizare
ritualică. Ferchezuirea Catrinei, piesă veselă în trei acte,
propusă de Ion-Vântură-Țară, este o farsă crudă de tip
popular festiv”. Personajul central este Ionică „un băiat
introvertit, deși plin de calități, desconsiderat de obște
și etichetat drept Ionică cel prost, marginalizat și ignorat
(…) este orfan și străin, oropsit de toți, lipsit de protecție
și afecțiune. Prostănacul satului n-ar fi în stare să ducă
în cârcă o poveste adevărată dacă povestitorul însuși
nu ne-ar fi avertizat, discret, asupra ciudatei sarcini a
personajului supus analizei: «Dracul în curu’ prostului
zace». Este clar că un străinaș cu potențial demonic
anunțat, purtat analmente, care pogoară în sat pe
neanunțate, trebuia să capteze atenția cititorului și să-și
completeze catalogul cu demoni”. Povestirea este
văzută astfel ca un soi de parabolă a demoniei, savant
și subtil prezentată de Ion Creangă sub forma unei
povești cu iz popular de snoavă. Așadar „personajul ro-
mantic atins de virusul demoniei prinde o expresie
grotescă în proza lui Creangă și așteaptă să intre în cu-
vânt. Nu e un pact cu diavolul, e un fapt împlinit, și nimic
mai mult. El va rămâne la periferia cetății și a vorbirii
până când încalcă grosolan și fără scrupule (sic!) legea
ospitalității. Mai precis, pune la cale un plan diabolic de
compromitere și înjosire publică a unei femei, în urma
căruia familia bunului cetățean fruntaș Vasile Hârgăoaie
trebuie să ia calea exilului”.

Cercetând pe aceste coordonate ale relației dintre
bine și rău, dintre Dumnezeu și Diavol, în esență, Ion
Pecie ajunge să concluzioneze asupra întregii opere a
lui Ion Creangă astfel: „Se configurează treptat în tex-
tele lui Creangă un mitem al grădinii răvășite, topos am-
bivalent al domesticii, dar mai ales al infernaliei. Prea
puțin amintire a paradisului, și prea puțin joc al oţiului,
al visării, al iubirii inocente”. 
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Indiferent câtă speculație savantă (plină de savan-
tlâcuri) pune în mișcare Ion Pecie în comentariul său
critic, dezvoltând o viziune grotescă peste fabulosul fac-
tologic insinuant religios, în cel două povestiri ale lui Ion
Creangă, acestea rămân, oricum le-am lua, creații mar-
ginale ale… răspopitului. Metoda cu care descinde cri-
ticul în dedesubturile nebulos-mistice ale acestora pare
a fi o replică ambițioasă dată incursiunii… enciclopedice
a lui Vasile Lovinescu, construind un edificiu ideatic su-
pradimensionat fals-religios în care este așezat pove-
stitorul. Excursul analitic cuprinde astfel mai toate
poveștile și povestirile lui Ion Creangă, conturând scrii-
torului o imagine ce mi se pare a fi deformată cu bună
știință. Nu cred că trebuie să rămânem la un Creangă
povestaș popular, dar nici nu cred că el este un autor
de texte grosiere, antireligioase, în manieră cultă. 

Comentariul pe care îl face Eugen Simion pe margi-
nea și în analiza acestor două povestiri mi se pare a fi,
totuși, cel mai decent și mai bine echilibrat. Criticul
aplică o privire cvasi-didactică întregului comentariu
consacrat celor două povestiri corozive, Ionică cel
prost (poreclit și Irimiea) și Povestea poveștilor cu
un subtitlu „ce nu poate fi reprodus în eseul nostru”, no-
tează Eugen Simion,  ce i se par „savuroase prin brutala
lor sinceritate”.

Privite în ansamblul lor, acestea sunt integrate între-
gii opere a lui Ion Creangă care „lasă aici deoparte for-
mulele învăluitoare și decența țărănească tradițională
când e vorba de viața intimă a bărbatului și a femeii” și
„narează direct, cu ostentație chiar, într-un limbaj fără
perdea, istoriile deșuchiate din viața satului”. E, fără
îndoială, o consderare în spiritul încadrării tradiționale
a autorului Amintirilor… în percepția lui generală de…
povestitor al satului. De acea și vorbește de o „civilizație
a decenței” a lumii rurale românești, a „limbajului
ascuns” al acesteia, Creangă arătându-se în acest caz
„foarte inventiv, fie că născocește el însuși aceste
narațiuni pipărate și amuzante, fie că le-a auzit undeva
și le reproduce acum (…) cu farmecul limbajului și al
fanteziei sale”. Întrebarea pe care și-o pune Eugen Si-
mion este „cât de ingenioase și suportabile estetic sunt
aceste trivialități (aș prefera să le spunem: felii ale rea-
lului, acte de existență ocultate de morala comună) și
să dea autenticitate epică și un sens mai înalt simbolic
acestor fapte?”. Căutându-și argumentație la întrebare,
aduce și domnia sa în discuție operele unor Rabelais,
Boccaccio, desenele lui Dali ș.a., fără a insista însă în
apropieri sau detașări ale povestitorului nostru. 

Trecând la discutarea propriu-zisă a celor două
texte, Eugen Simion rămâne în totul un degustător al
stilului clasic, nu neapărat unul pudibond, cât rezervat
față de discursul „slobod la gură” al naratorului. Așa că,
Povestea lui Ionică cel prost consideră a păstra „încă
o notă de decență (minimă, e adevărat), ca și când au-
torul ar pune o pânză subțire și transparentă peste tru-
pul splendid al unei femei goale, lungită pe iarbă”. 

O remarcă frumoasă ca metaforă: „Stilul lui [al lui
Creangă, n.n., Ct.C.] este ca mersul șarpelui, face bucle
uriașe fără a da însă sentimentul că povestirea
trenează, că frazele sunt parazitare”. 

Descriind și analizând subiectul din Povestea lui
Ionică cel prost, ajunge la scena actului sexual pro-
priu-zis al protagoniștilor. Eugen Simion pare oripilat:
„Scena cea mai crudă, aceea din cauza căreia această
savuroasă narațiune n-a putut fi dată publicității atâtea
decenii”. Scena este, într-adevăr, brutal realistă, cu
amănunte pe care prozatorul român format în cultura
decenței le evită de regulă sau le comunică sub o formă
aluzivă. E o scenă de „sex colectiv”, dar „și chiar, horri-
bile dictu, de sex plătit”. Ca să concluzioneze, profeso-
ral: „Morala fabulei este clară. Prostia (adevărata
prostie) este pedepsită. Slobodul la gură Creangă nu-și
iartă personajele (cu excepția lui Ionică, preferatul său)”.
Adăugând: „povestirea nu trebuie judecată însă din
punct de vedere strict moral, pentru că în acest tip de
narațiune morala este de la început pusă între paran-
teze. Valoarea ei trebuie căutată în altă parte, și anume
în puterea de imaginație epică și, oricât ar părea de pa-
radoxal în cazul unui prozator care nu face studii carac-
terologice și nu se interesează, în genere, de psihologia
personajelor sale, valoarea literară trebuie căutată în
capacitatea scriitorului de a contura o tipologie
memorabilă în circumstanțele paradoxale al existenței”.
De reținut și observația că „totul este bine ordonat, ca
într-o proză serioasă”. Cu alte cuvinte, în ciuda
calităților despre care a vorbit, Eugen Simion trece lite-
ratura acestor texte la categoria operelor de… mână
mică.

Povestea poveștilor este considerată „parabola
cea mai atroce din această serie neagră”. Și, pare a se
contrazice față de observațiile anterioare privind calita-
tea scrierilor lui Creangă, de acest tip, spunând: „De-
scrierea ostentativă a actului sexual nu aduce, automat,
valoare estetică operei”. Dar aprecierea în general a
Poveștii poveștilor este corectă: „Istoria în sine poate
fi citită – și până la un punct place – ca o utopie
măscărigioasă (…) în care un țăran rău de gură (…) o
târgoveață bătrâioară și mai multe puteri oculte
participă la o comedie burlescă. Ciudată este în această
comedie licențioasă apariția lui Iisus Hristos și mai ciu-
dat este că el folosește un limbaj deloc evanghelic în
conversația cu țăranul obraznic. Publicul care gustă
asemenea istorii neortodoxe este, de regulă, publicul
sastisit de austeritatea cărților. Creangă nu greșește,
așadar, atunci când își alege ca destinatar-aliat «cara-
cuda» de la «Junimea». Numai spiritul livresc poate
aprecia imaginația prozatorului care îndrăznește să-și
asume, aici, ceea ce de regulă nu se spune în gura
mare”. 

(continuare în numărul viitor)

1. Ion Creangă, Povestea poveştilor (Povestea pulei).
Mircea Nedelciu, Povestea poveştilor. Gen.’80. Cu o prefaţă
cinegetică de Luca Piţu şi ilustraţii de Mihaela Gabriel Simon.
Editura Nemira, Bucureşti, 1998. Ediţia a II-a revăzută, 1999.



radiografia unei capodopere

52 SAECULUM  5-6/2018PR
O

2.8. Personajele sub lupă. O succintă caracteri-
zare a personajelor nuvelei

2.8.1. Preambul hermeneutic
Acest subcapitol ar fi putut să se intituleze la fel de

bine şi Personajele nuvelei – între realitate şi ficţiune.
Multe dintre personajele nuvelei SDH îşi au prototipul
lor real, după cum se va vedea în cele ce urmează. Oa-
meni din trecut sau din epocă îşi găsesc, volens-nolens,
imaginea ficţionalizată în această nuvelă. Datele reale
împletite cu cele fictive dau nuvelei un uşor aer straniu,
miraculos, creându-se aşadar un fantastic de tip folclo-
ric.

Aşa cum legenda pleacă de la un sâmbure de ade-
văr în jurul căruia se sedimentează elemente fabuloase,
însă verosimile, aşa şi aceste personaje sunt croite de
Mircea Eliade dintr-un material real iniţial, fictiv însă în
cele din urmă.

Totodată, Eliade se foloseşte foarte mult în nuvela
sa de simbol, ca imagine anagogică. Această tehnică
narativă sporeşte astfel semnificaţiile textului, nedezvă-
luind totuşi mesajul decât parţial. În acest lucru stă de
altfel arta lui Eliade: în a-ţi oferi sugestii multiple, lă-
sându-te pe tine singur să descurci iţele naraţiunii.

2.8.2. Comisionarul, agent al transmiterii mesa-
jului iniţiatic, şi recurenţa motivului scrisorii

Incipitul narativ al nuvelei pare destul de banal, la
prima vedere: „Într-o dimineaţă din toamna anului 1934
un comisionar mi-a adus o scrisoare destul de ciudată,
adăogând că aşteaptă răspunsul pe loc” şi totuşi, la o
cercetare mai atente, observăm că această frază dez-
voltă valenţe multiple.

Dacă clişeul narativ constituit din prima parte a frazei
redă o dimensiune temporală verosimilă, restul frazei

oferă în schimb o obnubilare a sensului, sintagma „o
scrisoare destul de ciudată” aruncând un văl enigmatic
deasupra textului.

Scrisoarea care i se aduce naratorului-personaj nu
este aşadar una obişnuită. Prin calitatea care i se atri-
buie acestei scrisori (e „destul de ciudată”) ne dăm
seama că, în fond, aceasta conţine un mesaj iniţiatic,
comisionarul care a adus-o erijându-se astfel într-un
agent al transmiterii mesajului de factură misterioasă,
ciudată.

Despre comisionar se mai face menţiunea că aş-
teaptă răspunsul pe loc la această scrisoare. În felul
acesta, comisionarul se cere eliberat de mesajul pe
care l-a purtat. 

Într-o proză din volumul Pergamentul diafan, de Ioan
Petru Culianu, întâlnim sub o formă mult mai transpa-
rentă acest fapt. Mesagerul, ce poartă asupra lui mesa-
jul, dacă nu găseşte destinatarul şi nu primeşte
răspunsul pe loc, rătăceşte veşnic, păstrând taina în el.

Cât despre scrisoarea în cauză, aceasta este des-
crisă de narator în următorii termeni: „Era o scrisoare
foarte corectă, excesiv de politicoasă, aşa cum se obiş-
nuia pe vremea părinţilor noştri.” Conţinutul scrisorii: o
doamnă pe nume Zerlendi îl invită pe narator să o vizi-
teze în după-amiaza aceleiaşi zile pentru a cerceta nişte
colecţii orientale strânse de soţul său.

Ceea ce declanşează actul narativ este simpla men-
ţionare în scrisoare a acestor „colecţii orientale”, de na-
tură şi obârşie misterioase. 

Totodată, în acest text de factură ezoterică, se poate
constata şi o anumită circularitate a motivului scrisorii.
Cu acest motiv se deschide şi se închide, de fapt, nu-
vela SDH.

Dacă în incipitul narativ al nuvelei conţinutul scrisorii
contribuie la dezvoltarea firului narativ, pe finalul nuvelei

Cristian Gabriel Moraru

DECRIPTAREA UNEI NUVELE
INIŢIATICE:

„SECRETUL DOCTORULUI 
HONIGBERGER”, DE MIRCEA ELIADE 

(IV)
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asistăm la încheierea acţiunii propriu-zise prin interme-
diul scrisorii. E acel episod când, după ce află tainele
doctorului Zerlendi din jurnalul secret al acestuia, nara-
torul vrea să înapoieze caietul şi să i-l citească doamnei
Zerlendi, dar nu mai găseşte pe nimeni acasă, iar topo-
sul respectiv începe să se degradeze şi totul se
schimbă. 

Trimite după aceea mai multe scrisori doamnei Zer-
lendi, dar nu primeşte din partea acesteia niciun răs-
puns. Această tehnică a ocultării pe care-o utilizează
Eliade e menită să nu-i ofere cititorului totul pe tavă şi
să păstreze inviolabil caracterul sacru al tainei. 

2.8.3. Enigmaticul sinolog Radu C.
În textul nuvelei este inserat şi un episod despre un

anume pasionat de Orient, Radu C., care studiase
limba şi cultura chineză. Iată ce afirmă naratorul în le-
gătură cu acest enigmatic sinolog:

„Ca să fiu sincer, trebuie să spun că, mulţi ani înainte
de întâmplarea aceasta, descoperisem la unul din anti-
carii de pe cheiul Dâmboviţei o ladă întreagă de cărţi în
legătură cu China, cărţi care toate fuseseră îndelung
studiate, adnotate şi uneori chiar corectate cu creionul
de cel care le cumpărase, şi a cărui semnătură o regă-
sisem pe pagina de gardă a celor mai multe dintre ele:
Radu C. Acest Radu C. nu fusese, însă, un amator. Căr-
ţile lui, care se află astăzi în stăpânirea mea, dovedeau
că întreprinsese un studiu serios şi disciplinat al limbii
chineze.” (p. 10).

Povestirea despre Radu C. este de fapt un truc prin
care naratorul-personaj ocultează, ascunde adevăratul
motiv pentru care acceptă invitaţia doamnei Zerlendi. 

De asemenea, acest episod narativ poate funcţiona
şi ca un fel de mise en abîme a poveştii ţesute în jurul
doctorului Honigberger. În loc de India, este China;
Radu C. nu este un amator, precum nici Honigberger
nu e luat drept şarlatan, fiecare efectuând studii temei-
nice ale limbilor chineză, respectiv sanskrită.

Poate merg prea departe, dar am impresia că micro-
naraţiunea despre Radu C. şi China şi macro-naraţiu-
nea despre Honigberger şi India au ca posibil punct de
plecare volumul Alchimia asiatică, publicat de M. Eliade
în 1935, unde tratează despre alchimia indiană şi chi-
neză.

Cine se ascunde în spatele misteriosului personaj
Radu C. naratorul nu ne spune, lăsând iarăşi să cadă
vălul asupra tainei. Până la Mircea Eliade, care este, pe
drept cuvânt, întemeietorul indianisticii, şi implicit, al
orientalisticii, la noi au mai existat câţiva români care
s-au lăsat stăpâniţi de „pasiunea pentru Orient”, dar nu
se poate şti cu precizie cine a fost prototipul real al
acestui personaj. Poate nici nu are un prototip real, de
altfel, aşa cum e în cazul personajului Honigberger, iar
totul nu este decât un truc narativ.

Eliade jonglează foarte ingenios cu textul, fiind un
adevărat maestru al camuflării intenţiilor sale. Apoi, la
Mircea Eliade, se mai constată şi preferinţa pentru un
cadru al naraţiunii care poate îngloba mai multe micro-
secvenţe narative, cum e, de pildă, cea a enigmaticului
sinolog Radu C. 

Referitor la aceste lucruri, iată ce declară Lăcră-
mioara Berechet:

„Fiecare strat al textului converteşte procesul cu-
noaşterii în fapte de iniţiere. Efortul interpretativ apar-
ţine naratorului-personaj care îşi asumă funcţia de
manipulator, un magistru, care deţine un credo. Din
această perspectivă, textul se prezintă ca un spaţiu
scriptural orientat sacral prin factorii de transcendenţă
introduşi de gnoză.

La nivelul microsecvenţelor narative se poate con-
stata preferinţa lui Mircea Eliade pentru povestirea în-
cadrantă. Macrosecvenţa narativă care încadrează
celelalte secvenţe este aparent istoria lui Zerlendi.
Aceasta include povestea enigmatică a lui Radu C.,
istoriile lui Johann Honigberger, a lui Hans, povestea
misterioasă a francezului, şi cea a Bucurăi Dumbravă.
Istoria ocultată, care le încadrează pe toate celelalte,
pare să fie însă cea a naratorului-personaj, un narator
hermeneut, deghizat într-un specialist sobru, care pune
sub semnul îndoielii experienţele extraordinare ale eroi-
lor săi.”41

2.8.4. Familia Zerlendi
2.8.4.1. Doctorul Zerlendi
Aşa cum este creionat de Mircea Eliade, doctorul

Zerlendi ne apare ca un desăvârşit savant indianist.
Fiind medic şi pasionat de istoria medicinii, Zerlendi în-
cepe să redacteze o monografie despre viaţa farmacis-
tului sas din Braşov, Johann Martin Honigberger. 

Pentru a pătrunde mai bine în tainele vieţii lui Honig-
berger se decide să aprofundeze limba sanskrită şi
practicile yoga. Însuşindu-şi teoretic şi practic aceste
două domenii, doctorul Zerlendi reuşeşte să acceadă
în Shambala, considerat drept supremul centru iniţiatic
al lumii. Totul culminează cu dispariţia din spectrul lu-
minii în data de 10 septembrie 1910.

Soţia lui Zerlendi tocmeşte de-a lungul timpului trei
specialişti ca să desluşească tainele doctorului Zerlendi,
cât şi pe cele ale soţului, însă toţi eşuează în această
încercare şi sfârşesc în chip tragic. 

Asta până când vine rândul personajului-narator,
care, întocmai ca Parsifal care reuşeşte să pună între-
barea potrivită Regelui-Pescar, elucidează misterul,
însă păstrează totul pentru el, nelăsând în urma sa
decât multiple sugestii. 

În personajul doctorului Zerlendi se remarcă, pe de
o parte, un alter-ego al autorului (Zerlendi e un savant
indianist ca şi Mircea Eliade), însă, pe de altă parte, prin
pasiunea pentru istoria medicinii, care nu-i este străină
nici lui Eliade, de altfel, se poate face asemănarea între
doctorul Zerlendi şi doctorul Valeriu Bologa, cu care
Eliade a purtat în realitate o lungă corespondenţă,
acesta fiind şi un binecunoscut istoric al medicinii din
Ardeal.

Posibilitatea unui model istoric al doctorului Zerlendi
nu este chiar atât de neverosimilă. Liviu Bordaş, într-un
volum de istoria orientalisticii româneşti, afirmă cu pri-
vire la acest lucru următoarele:

„«Modelul» Zerlendi, îmbrăţişând savantul şi misti-
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cul, va ispiti pe câţiva dintre cei care, la emulaţia maes-
trului, se vor dedica studiilor indiene şi istoriei religiilor
– Sergiu      Al-George şi Ioan Petru Culianu. Totuşi, deşi
Eliade nu a recunoscut niciodată a fi avut un model real,
imaginaţia pare a-şi fi creat propria sa realitate.
Al-Ge orge şi, mai apoi, Culianu află nu numai că Ho nig-
berger practica yoga şi că avusese «un asistent moldo-
vean nenorocos» care a dispărut pe la 1867, dar şi că
a existat «un medic, care, precum Zerlendi, a dispărut
în chip misterios pe la 1910». Despre «amănuntele sen-
zaţionale» descoperite de Sergiu Al-George în încercă-
rile lui repetate de a-l identifica pe acesta din urmă nu
ştim nimic.

Zerlendi era numele unei familii bucureştene şi brăi-
lene originare din insula Chios. Întemeietorul ei pare a
fi fost Christofi Zerlendi, căsătorit cu Eftalia Petrochimo.
Aceasta provenea şi ea dintr-o familie chiotă care, în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, apare şi în analele
comerciale ale Calcuttei.

Fiul celor doi, Leon Zerlendi, mare comerciant de im-
port şi export pentru România şi susţinător financiar al
lui Barbu Ştirbei, este tatăl bancherilor bucureşteni
Achille şi Christofi Zerlendi. Renumiţi în secolul al
XIX-lea, ei erau posesorii unei bănci pe strada Smârdan
şi fondatorii unui azil pe Calea Şerban Vodă purtând pa-
trimoniul lor (pe care Eliade îl pomeneşte în romanul
Viaţă Nouă). Amândoi au fost membri de vază ai lojei
francmasonice brăilene «Farul ospitalier», Achille fiind
chiar primul ei venerabil în 1865, reales în 1875. Un
Gheorghe Zerlendi, probabil fiu al unuia dintre ei, era,
în 1877, venerabilul lojei «Alexandru Ioan I» din Bucu-
reşti. S-ar putea ca eruditul atenian Pericle Zerlendis să
fie un descendent al acestuia. Despre urmaşii lor con-
temporani cu Eliade se ştie mai puţin, dar date fiind
aceste antecedente oculte, nu ar fi surprinzător ca prin-
tre ei să fi existat într-adevăr un doctor Zerlendi pasio-
nat de India şi de Yoga.”42

2.8.4.2. Sofia şi Smaranda Zerlendi
Cele două femei, nevasta şi fiica doctorului Zerlendi,

preiau într-un fel rolul soţiei şi fiicei lui Surendranath
Dasgupta. Soţia şi fiica lui Zerlendi adoptă faţă de na-
rator poziţii similare ca şi la Calcutta: Sofia Zerlendi îi
arată o vie afecţiune, fiica soţilor Zerlendi îi comunică
date pe care n-ar fi trebuit să le ştie despre dispariţia
tatălui ei, în timp ce naratorul este un simplu oaspete. 

Între strada din cartierul Bhowanipore unde locuieşte
Dasgupta şi strada S. din centrul Bucureştiului există o
similitudine izbitoare. Din ambele case în care este pri-
mit, Eliade este respins din cauza încrederii acordate
pe care o înşală.

„Iar dacă Zerlendi îi interzice (cum spune Eliade în
1978!) regăsirea acestei case, el preia actul autoritar al
interdicţiei lui Daguspta, rezultat dintr-o aceeaşi deze-
chilibrare a normei pe care o impun aceste gazde ini-
ţiatice.” 43

Interesant este şi numele dat de autor celor două
personaje feminine. Sofia, în limba greacă, înseamnă
înţelepciune şi poate trimite la semnificaţiile pe care
acest nume le are în gnosticism. 

Cât despre Smaranda Zerlendi, aceasta se întâl-
neşte cu naratorul în bibliotecă, exact cum fac Maitreyi
şi Allan în romanul exotic Maitreyi. Numele acesteia ar
putea face trimitere chiar la motoul acestui roman scris
în Bengali şi care în traducere sună cam aşa: „Mă mai
ţii minte, Maitreyi? Şi, dacă da, ai putut să mă ierţi?” 

Locuţiunea verbală din prima întrebare retorică se
referă la memorie, iar în sanskrită cuvântul smrti, care
e foarte apropiat din punct de vedere fonic şi grafic de
numele fiicei lui Zerlendi, înseamnă chiar acest lucru.

Faptul cel mai semnificativ însă în ceea ce priveşte
cele două femei este fără îndoială acela că nu-l recu-
nosc pe narator după ce acesta intră în posesia secre-
tului. 

Apoi, dacă Honigberger, Zerlendi şi Eliade formează
un veritabil lanţ iniţiatic masculin, nu mai prejos sunt
cele trei femei din această nuvelă: Sofia Zerlendi şi fiica
sa, Smaranda, plus bătrâna jupâneasă Arnica.

2.8.5. Bătrâna jupâneasă Arnica
Semnul distinctiv al bătrânei servitoare este faptul

că şchioapătă. Iar lucrul acesta nu este întâmplător. În
mitologia greacă, de pildă, multe divinităţi sau eroi au
acest beteşug. Să ne gândim doar la zeul-fierar Hefais-
tos sau la eroul lui Homer, Odiseu. Totodată, această
servitoare joacă rolul şi de paznic al intrării în „tărâmul
iniţiatic” aidoma Babei din nuvela La ţigănci.

Un episod semnificativ care aruncă multă lumină
asupra rolului jucat de bătrâna servitoare este şi dialo-
gul dintre aceasta şi personajul-narator. 

După ce îi spune în bibliotecă să nu mai vină în ur-
mătoarele două zile întrucât va face curăţenie generală
în casă, îi dă următorul sfat, având sprâncenele încrun-
tate:

„Toate lucrurile acestea diavoleşti strică mintea,
vorbi ea cu înţeles. Mai bine i-aţi spune cocoanei că nu
le dovediţi, şi v-aţi vedea de tinereţea d-voastră, că nu-i
mai mare păcatul de ele ...” (p. 53)

Interesant este faptul că această conversaţie dintre
personajul-narator şi servitoare are loc nu cu mult timp
după ce doamna Zerlendi îl surprinde răsfoind manus-
crisul doctorului Zerlendi pe care nu-l mai cercetase ni-
meni. Să fie îngrijorarea servitoarei că
personajul-narator ar putea pătrunde taina sau doar te-
merea ca acesta să nu împărtăşească aceeaşi soartă
tragică precum ceilalţi dacă nu va reuşi în elucidarea
misterului? 

Hotărât lucru, după ce jurnalul secret al doctorului
Zerlendi este descifrat, bătrâna jupâneasă Arnica îi co-
munică în zilele în care urmează că doamnele sunt ba
plecate, ba bolnave şi nu pot să-l primească.

Când reuşeşte să intre mai târziu în casa doamnei
Zerlendi, îi deschide uşa nu bătrâna servitoare cu care
se obişnuise, ci o slujnică tânără. Transfigurarea servi-
toarei face parte astfel dintr-un scenariu prestabilit, ca
să-l inducă în eroare pe cel care povesteşte. Doamna
Zerlendi îi comunică faptul că bătrâna jupâneasă a
murit de 15 ani şi se miră cum de a putut-o cunoaşte.  

Conform DEX, arnica este o „plantă erbacee medi-
cinală, cu flori galbene-portocalii și fructe achene negri-
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cioase”, având denumirea științifică de Arnica mon-
tana. Crescând doar în zonele montane, planta, care
are și o mulțime de denumiri populare (iarba-soarelui,
cujda sau carul-zânelor etc.), are rol antiinflamator și
antiseptic.

Este posibil ca Mircea Eliade să se fi inspirat pentru
numele personajului său feminin din opera lui André
Gide. Nu degeaba afirma G. Călinescu despre Mircea
Eliade că este întruparea cea mai fidelă a gidismului în
literatura română.

Astfel, în romanul lui Gide, Pivnițele Vaticanului, în-
tâlnim un personaj cu acest nume. Contesa de Saint-
Prix, doamna Amédée Fleurissoire, născută Péterat,
soră mai mică a       doamnei Véronique Armand-Dubois
și a contesei Marguerite de Baraglioul, răspundea la nu-
mele baroc de Arnica. E foarte posibil ca personajul
eliadesc să fie o contopire între contesa Arnica și servi-
toarea sa bătrână, poreclită Réséda.

Numele servitoarei din nuvela lui Mircea Eliade
poate avea și o semnificaţie ocultă, reprezentând ana-
gramarea lui „arcani” sau „arcane”, ceea ce face trimi-
tere subtilă la disciplina arcanelor, pe care numai
iniţiatul o poate cunoaşte. 

În concluzie, se poate spune că rolul pe care-l joacă
servitoarea Arnica în economia nuvelei este unul de-
osebit de important.

2.8.6. Bucura Dumbravă
Un alt personaj episodic, dar care îşi găseşte un pro-

totip real este Bucura Dumbravă, singura avizată, în
opinia doamnei Zerlendi, care mai cercetase biblioteca
doctorului Zerlendi până să-şi găsească sfârşitul tragic
la Port-Said.

Sub numele Bucurei Dumbravă se ascunde cea
care a întemeiat Societatea Teosofică din România în
perioada interbelică, şi anume Fany Seculici, ea însăşi
de origine      germano-austriacă parţial ca şi Honigber-
ger. Matei Caragiale o pomeneşte pe Bucura Dumbravă
în romanul său Craii de Curtea-Veche sub numele ca-
ricatural de Papura Jilavă.

Într-o notă de subsol din cartea sa, Eliade, ezoteri-
cul, Marcel Tolcea redă câteva informaţii despre
această teosoafă, preluate dintr-un necrolog publicat în
1926 de Al. Tsigara-Samurcaş în revista „Convorbiri li-
terare”: 

„Numele adevărat al Bucurei Dumbravă a fost Fany
Seculici. A publicat în limba română romanele Pandurul
şi Cartea Munţilor, iar în limba franceză Haiducul. A
murit în 1926 de friguri la Port-Said, când se întorcea
de la Congresul teosofic desfăşurat în India. Admirată
şi cu o puternică influenţă pe lângă Carmen Sylva, a
jucat un rol important în impunerea teosofiei în Româ-
nia.”44

Prin inserarea personajului Bucura Dumbravă în
această nuvelă, se remarcă preferinţa lui Eliade de a
ficţionaliza date din viaţa anumitor oameni din epocă.

2.9. Câteva elemente de numerologie şi cores-
pondenţe secrete

Afirmam pe la începutul acestui capitol că nuvela
SDH este martora uneia dintre cele mai puternice mito-
logizări ale biografiei lui Eliade. Care sunt coresponden-
ţele pe care Eliade le găseşte între viaţa sa şi cea a
doctorului Honigberger, pe care îl transformă în perso-
najul central al acestei nuvele, vom vedea în cele ce ur-
mează.

Atât Eliade, cât şi Honigberger au călătorit în India.
Manuscrisul monografiei lui Zerlendi despre viaţa lui
Honigberger este întrerupt odată cu întoarcerea docto-
rului la Alep, în 1822. Prototipul real al personajului doc-
torului Honigberger s-a născut, după cum se ştie, la
10  martie 1795, având, aşadar, în 1822, vârsta de
27  ani. Aceeaşi vârstă o are şi  personajul-narator (sub
care îşi camuflează chipul Mircea Eliade) în toamna
anului 1934, când este plasată acţiunea nuvelei. 

Suprapunerea celor două biografii semnifică un act
de mistificare din partea lui Mircea Eliade. Viaţa aven-
turoasă a doctorului Honigberger se pliază foarte bine
pe cea a naratorului. Un alt lucru care poate reţine aten-
ţia este coincidenţa dintre data de naştere a lui Honig-
berger şi cea a lui Eliade. Distanţa dintre cei doi este
doar de un secol, dar, dacă Eliade îşi sărbătorea ziua
de naştere pe 9 martie, în schimb Johann Honigberger
era născut pe 10 martie, diferenţa de doar o zi dintre
cei doi fiind insignifiantă. Mitologizarea biografiei lui
Eliade este aşadar evidentă, iar „pactul narativ impune
realitatea secretului”.

Alte corespondenţe secrete se găsesc şi între Eliade
şi doctorul Zerlendi, acest      alter-ego al său. Iniţierea
doctorului Zerlendi începe practic din anul naşterii au-
torului, la 1 iulie 1907. Dacă Eliade îşi celebra ziua de
naştere pe 9 martie 1907, Zerlendi dispare pe 10 sep-
tembrie 1910, adică fix la trei ani şi jumătate de la naş-
terea lui Eliade.

Să comentăm puţin acest număr. 3,5 este un număr
cu o simbolistică impresionantă în India. 3,5, care în lim-
baj nostradamian mai este numit şi trehemidă, este ju-
mătatea lui 7, care la rândul său este un număr sacru. 

În hermeneutica biblică, de pildă, tăierea în două a
numărului 7 este privită ca un act satanic. Însă dacă
luăm în calcul că uneori Lucifer este văzut în gnosticism
şi ca principe al binelui şi al cunoaşterii, aşa cum fac
paludiştii, de exemplu, nu trebuie să ne mai mire de ce
Eliade insistă atât de mult pe asemenea lucruri.

Shambala sau tărâmul nevăzut, care este tema cen-
trală a nuvelei, prezintă interferenţe cu viaţa autorului.
La momentul când scrie această nuvelă, prin februarie
1940, Eliade are circa 33 de ani, or acest număr este
încărcat de o puternică rezonanţă mistică. 

Mântuitorul, după cum este bine cunoscut, după ce
predică timp de trei ani cuvântul lui Dumnezeu şi veni-
rea împărăţiei Sale, la vârsta de 33 de ani, se înalţă la
Ceruri, aşadar dispare din această lume profană. 

Or, această dispariţie a Mântuitorului concordă cu
dispariţia misterioasă a doctorului Zerlendi şi cu tema
centrală a nuvelei care este tărâmul nevăzut şi este fă-
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cută la aceeaşi vârstă pe care o are şi autorul în mo-
mentul în care începe să scrie nuvela.

Mircea Eliade acordă o importanţă deosebită şi nu-
mărului 10. 10 ianuarie este data naşterii lui Honigber-
ger cel istoric, 10 ianuarie este data când doctorul
Zerlendi începe să-şi ţină jurnalul secret. Transa cata-
leptică şi verificarea personală a ieşirii din timp este rea-
lizată de Zerlendi între 10 dimineaţa şi 10 noaptea, aşa
cum reiese dintr-un pasaj al jurnalului său.

10 septembrie 1910 este data când dispare doctorul,
în februarie 1935, biblioteca este împrăştiată de 20
(2x10) de ani. În fine, nuvela are chiar 10 capitole.

Toate aceste corespondenţe între personaje şi autor,
simbolistica diferitelor cifre sau numere, au rolul de a
încifra tot mai mult textul, de a întări ţesătura intimă a
nuvelei.

2.10. Receptarea critică a nuvelei

La data apariţiei nuvelei, mai întâi în „Revista Fun-
daţiilor Regale” şi mai apoi în volum la Editura Socec,
primii recenzori au fost Şerban Cioculescu, Octav Şu-
luţiu, Mihnea Gheorghiu, Vasile Damaschin, Liviu Giur-
gea şi un anonim.

Dacă Octav Şuluţiu remarcă în Nopţi la Serampore

realizarea fantasticului în forma sa estetică, asemă-
nând-o, grație reușitei îmbinări dintre metafizic și fan-
tastic, cu Sărmanul Dionis, de Mihai Eminescu, în
Secretul doctorului Honigberger vede o nuvelă hibridă
din punct de vedere estetic. 

Mihnea Gheorghiu se mulţumeşte să revendice nu-
vela de la „atmosfera de mister a Indiei yoghinilor” şi să
o rezume, declarând apoi că ar fi fost de preferat ca au-
torul să fi scris un eseu teoretic.

O critică mai pertinentă la adresa acestei nuvele în-
cearcă să facă Şerban Cioculescu, dar şi acesta sfâr-
şeşte pe un ton drastic: „...ca şi încercările similare ale
lui Cezar Petrescu, nici acest roman al lui Mircea Eliade
nu reuşeşte să creeze o mare operă estetică în dome-
niul fantasticului.”

Ulterior, nuvela a mai fost interpretată de Ioan Petru
Culianu, Eugen Simion, Ion Lotreanu, Reschika Ri-
chard, Sorin Alexandrescu, Eugen Ciurtin, Marcel Tol-
cea ș.a. 

Majoritatea criticilor au insistat pe derivarea acestei
nuvele din cartea despre yoga a lui Eliade, fără să aibă
în vedere că ea este mai mult de atât.

Au trecut aproape 80 de ani de la publicarea nuvelei
în volum şi aceasta încă îşi mai aşteaptă o critică pliată
pe conţinutul ei, păstrând multe surprize pentru viitor.

2.11. În loc de concluzii

În primul rând, analizată aici prin prisma esoterismu-
lui – o linie de cercetare pe care nu s-a mers decât
foarte puțin – nuvela îşi dovedeşte profunda originali-
tate.

În al doilea rând, nuvela Secretul doctorului Honig-
berger este printre singurele din literatura română care
emană un aer exotic şi misterios şi aduce India în cul-
tura noastră prin experienţele descrise de doctorul Zer-
lendi în jurnalul său şi care sunt, evident, şi ale lui
Eliade. 

În al treilea rând, împletirea de mituri, motive şi co-
respondenţe plasează această nuvelă în categoria celor
mai mari realizări din literatura fantastică românească,
având un profund caracter inițiatic.

În fine, analiza critică a acestei nuvele face parte
dintr-un proiect hermeneutic cu mult mai vast care se
doreşte a fi prima încercare de a trata exhaustiv în-
treaga operă literară a lui Mircea Eliade. 

41 Berechet, Lăcrămioara, Ficțiunea inițiatică la Mircea
Eliade, Constanța, Editura Pontica, 2003, colecția „Herme-
neus”, p. 147.

42 Bordaş, Liviu, Iter în Indiam. Imagini şi miraje indiene în
drumul culturii române spre Occident, Cuvânt înainte de Radu
Bercea, Iaşi, Editura Polirom, 2006, pp. 24-26.

43 Ciurtin, Eugen, Secretul doctorului Honigberger: Verifi-
carea in concreto, în Johann Martin Honigberger, Treizeci şi
cinci de ani în Orient, Iaşi, Editura Polirom, 2004, p. 432.

44 Tolcea, Marcel, Eliade, ezotericul, Timișoara, Editura
Mirton, 2002, p. 117.

Medicul și farmacistul sas 
Johann Martin Honigberger. 

Litografie din anul 1850.
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Nu cred că a fost o surpriză când, în 1992, poetul
Adrian Popescu dădea la iveală primul său roman, Tâ-
nărul Francisc (Editura Dacia), reeditat apoi în mai
multe rânduri. Opera sa poetică, consistentă, bine con-
turată şi cunoscută la acea vreme, era a unui creator
profund creştin, pentru care raportarea fiinţei la sacru
era una esenţială. Nicolae Manolescu observă cu bună
dreptate: „Nu numai fiindcă şi-a intitulat culegerea de
debut Umbria (1971), provincia miraculoasă a Sfântului
Francisc (dar şi a străbunului său, Propertiu), dar şi fi-
indcă a scris de la început o poezie panteistă în spirit
naturist-franciscan, populată de fiinţe mărunte, cuminţi
şi serafice ale unui Dumnezeu blând şi îngăduitor.”
(N.M., Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela
45, 2008, p. 1087). Cu ani în urmă, făcând referire la
opera sa poetică, afirmam: „Adrian Popescu se întoarce
la Umbria sa meditând la o naştere perpetuă a Fiului,
menită să ducă la o pace eternă. Cufundat în sacru, el
dobândeşte armonia devenind o unealtă a Creatorului,
un ucenic ascultător. // Mistic, fără îndoială, dar rafinat
şi occidental, poetul veghează ca o lumânare aprinsă,
în penumbră, acolo unde lumina e o promisiune, iar
umbra – o ademenire.” (A.M., Poetul – ca o lumânare a
penumbrei, în Poeţi români de azi. Alte erezii, Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2011, pp. 31-38). Transpunerea unor
astfel de trăiri şi convingeri esenţiale în forme care trec
de graniţele definitorii ale poemului par să însemne o
devenire firească, în căutarea expresiei literare celei
mai potrivite, în concepţia autorului. 

Cu toate acestea, ni se pare firesc ca cititorul să se
întrebe la ce bun o nouă carte despre Sfântul Francisc,
de vreme ce există o întreagă literatură în această pri-
vinţă cuprinzând deopotrivă cărţile ştiinţifice, biografii
sau beletristică, cum aminteşte de altfel şi autorul în
Postfaţa volumului. Întrebarea pare îndreptăţită, dar răs-
punsul poate fi dat abia după lectura romanului. Abia
atunci se poate spune că avem de-a face cu o naraţiune
în care problema cea mai importantă este cea a auto-
rului, nu neapărat a personajului. Iar aceasta, pentru că
avem de-a face cu un roman al unei mari iubiri, iubire

profundă prin care îţi asumi şi existenţa fiinţei iubite.
Sfântul Francisc cu Umbria sa s-a zidit în fiinţa autorului,
cum bine se observă, mult înainte de scrierea şi apariţia
cărţii la care ne referim. În roman, Adrian Popescu se
caută pe sine în fiinţa celuilalt, în valorile esenţiale pe
care le recunoaţte ca fiind şi ale sale. Frământările au-
torului, trăirile sale în raport cu momentele importante
din viaţa lui Francisc de Asissi, simţite în text ca un tre-
mur subtil şi adânc, fac din roman o operă unică ieşind
din notele comune ale unui text biografic sau ale unei
opere de ficţiune. Un astfel de subiectivism dă farmec
naraţiunii şi o situează în vecinătatea poemului, chiar
dacă documentarea, vizibilă dar şi mărturisită, este una
riguroasă, impresionantă. Preocupările timpurii ale lui
Adrian Popescu au fost împlinite prin obţinerea unor
burse de studiu în Italia, apoi de repetate călătorii, ade-
vărate pelerinaje, de intensificarea activităţii de docu-
mentare, astfel că cititorul pătrunde într-o lume a unui
Ev Mediu viu şi veridic, călăuzit cu pricepere şi pasiune
de autor, aşa cum Vergilius îl însoţeşte pe Dante într-o
lume a umbrelor. De fapt, Adrian Popescu este şi un în-
soţitor sensibil al lui Francisc de Asissi, ca şi cum acesta
s-ar fi ivit din propria-i fiinţă: „Şi apoi Francesco, nu prea
înalt, cu cap rotund şi regulat, armonios, cu faţa un pic
lungă, proeminentă, cu fruntea lată, cu ochii negri şi plini
de sinceritate (de simplitate, spune Tommaso de Ce-
lano, pe care îl urmărim în acest portret), cu părul des,
negru, cu nasul armonios şi fin, drept, cu urechile mici
şi puţin depărtate, nu părea, la prima întâlnire, un om
extraordinar! De cum deschidea gura, Doamne, ce voce
avea, caldă şi convingăroare, irezistibilă, vibrantă,
dulce, limpede, fără retorisme care să o îngroaşe artifi-
cial, sonoră, dar nu obositoare, acută uneori, dar nu stri-
dentă. Voce cu căldură de giullar autentic, nu de imitator
sau de interpret abil. Un glas care te făcea să porneşti,
la îndemnul ei, în timpul nopţii, să te încingi într-o clipită
şi să-ţi iei armele paşnice ale lui Cristos, pentru că El,
prin vocea lui Francisc, ţi-o cerea!” (A.P., Tânărul Fran-
cisc, ediţia a treia, revăzută, Galaxia Gutenberg, 2008,
p. 77)

Andrei Moldovan

FIINŢĂ ŞI SACRU ÎN ROMANELE 
LUI ADRIAN POPESCU
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O astfel de „însoţire”, bântuită până la urmă de o
asumare, prin bănuitele subterane ale fiinţei, căutarea
de sine prin Sfântul Francisc, mărturisită sau nu, dau
romanului o încărcătură lirică în care miracolul nu este
decât o altă dimensiune a realităţii. În acelaşi timp,
Adrian Popescu are ştiinţa construcţiei romanului, a
structurării lui, ştie cum să confere dinamică discursului
epic. La toate acestea se adaugă fascinaţia autorului
pentru timpul evocat (vizibilă deseori!), pentru civilizaţia
vremii, pentru farmecul locurilor. El dă atenţia cuvenită
unor aspecte de istorie a gândirii, a moravurilor timpului,
făcând din cititor un părtaş al acestora.

Fiind în discuţie un roman care presupune din start
o consistentă poziţionare în raport cu sacrul, precizăm
că în cartea lui Adrian Popescu miraculosul nu alunecă
în spectacular, ci explorează profunzimile fiinţei. O notă
de fineţe a prozei este dată şi de modul în care autorul
potenţează narativul dinspre acumulări lirice, dar căruia
îi stăpâneşte revărsarea năvalnică (i se simte doar
forţa!), preferând subtilul, rafinamentul şi simplitatea
care dau o naturaleţe ce apropie, în locul senzaţionalu-
lui.

Nu putem trece cu vederea că „îngemănarea” auto-
rului cu personajul său, la nivelul textului desigur, duce
totodată şi la o statornică apreciere a fiinţei poetice a lui
Francisc de Asissi. De altfel, la sfârşitul romanului se
reproduce cunoscutul poem al umbrianului, Cântecul
fratelui Soare, în traducerea lui Adrian Popescu, din
care nu rezistăm ispitei să cităm un fragment: „Laudă
ţie, Doamne al meu, tuturor dimpreună cu toate făpturile
tale/ şi înainte de toate măritului frate Soare/ prin care
tu străluceşti, prin care dai lumină;/ el care e prea fru-
mos şi împarte neasemuite luciri/ şi despre tine, preaî-
nalte, ne dă ştire.// Laudă ţie, Doamne al meu, întru
sora lună şi-ntre surorile stele/ pe care tu le-ai creat pe
cer şi le-ai aşezat acolo/ aşa de limpezi, nepreţuite şi
minunate.”

Cred că experienţa acestui prim roman îl determină
pe Adrian Popescu să meargă ceva mai departe, spre
o mai profundă participare la manifestările sacrului, spre
o perspectivă „din interior”, îndrăzneaţă de altfel. Aşa
se naşte al doilea roman, Cortegiul magilor (Editura
Dacia, 1996). Naratorul, Adri, este servitorul unuia din-
tre cei trei magi (Baltazar) care călătoresc la Bethleem,
cu daruri pentru noul născut, vestit de profeţi ca fiind
acel rege care va mântui lumea. 

În primul rând, transpunerea autorului în postura slu-
jitorului Adri, narator, se face printr-un miracol produs
într-un chip cât se poate de natural, pornind de la pre-
gătirea bradului de Crăciun, în familie: „Dar până copiii
mei, Mihnea şi cel mic, Horea, se decid care cutii cu glo-
buri au întâietate (îi aud cum discută agitaţi în camera
lor, anticipând bucuria ritualului îmbrăcării sărbătoreşti
a bradului) pot să-mi îngădui câteva clipe de răgaz în
fotoliul vechi. Ţesătura de stofă are un desen pe care
abia acum, după atâţia ani, îl privesc mai atent, un soi
de învârtejire, de rotocoale ce se pierd într-o unduire de
nisipuri vagi modelate imprevizibil de suflarea vântului
şi, brusc, uimit şi totuşi nu din cale afară, percep o voce
într-un grai straniu, pe care, nu ştiu cum se face, dar îl

pot înţelege. Visez, totuşi? Picioarele mele le văd într-o
străfulgerare altfel, nu ştiu cum, în ele însele, străine.
Ce prostie, mă gândesc. Sunt cele mai obişnuite degete
pe care le mişc descoperind perfecţiunea unui meca-
nism însufleţit, agil, de neegalat în perfecţiunea lui.
Cinci şi cinci degete, unghiile tăiate rotund, scurt, cal-
caneul uşor îngropat, oul rotulei proeminent. Ce prostie,
toţi oamenii au picioarele la fel şi mi se opreşte respira-
ţia, sunt desculţ, laba piciorului e arsă de soare, albul
nisipului a pus o peliculă, o crustă uşoară pe toată lun-
gimea piciorului, aşa cum ni se întâmplă la mare, după
o zi fierbinte, când am umblat mai mult pe plajă ori am
răscolit praful fin într-o alergare fericită, redescope-
rindu-ne corpul. (...) 

Ce să fac? Pipăi desagul şi constat că înăuntru se
află un corp dur, da, o cutie, spun degetele explorând
ascunzişul tainic. Numai că nu mai apuc să-mi satisfac
marea întrebare «ce este acolo?», un glas mustrător şi
totuşi nu foarte sever, de o demnitate a tonului care mă
încovoaie, articulează limpede: «Adri, toate la vremea
lor!» Da de unde îmi ştie numele şi mai ales cum de îmi
spune aşa?” (A.P., Op. cit., p. 5).

Există o mare apropiere aici de romanul Adam şi
Eva al lui Liviu Rebreanu, acceptând metempsihoza,
descoperirea şi retrăirea unor momente din existenţe
anterioare, o realitate percepută altfel, prin năruirea ba-
rierelor pe care le impune timpul, în folosul unei mai
consistente identificări cu fiinţa profundă. Dacă amintitul
roman al lui Rebreanu, tradus recent de Jean-Louis
Co urriol, s-a bucurat în presa franceză de comentarii
care l-au considerat o operă modernă, suntem îndrep-
tăţiţi să spunem acelaşi lucru despre Cortegiul magilor,
cu toate că receptarea critică de care s-a bucurat nu
este încă pe măsura importanţei sale. Deşi pare para-
doxal, tema venind dinspre fapte de acum mai bine de
două mii de ani, modul de tratare, perspectiva îndrăz-
neaţă propusă, dinspre omul contemporan, ca o recu-
perare de sine, nu este altceva decât modernitate.

Să observăm apoi că naratorul nu se desprinde
complet de lumea contemporană, că păstrează mereu
o relaţie discretă, dar vizibilă cu lumea de azi prin ex-
presii precum: „ce şi astăzi se mai păstrează”, „în gările
noastre se văd adesea”, „cum se spune şi azi” ş.a.m.d.
Dacă mai luăm în seamă anticiparea unor evenimente
din veacuri ce aveau să urmeze, referirile la Umbria lui
Francisc de Asissi sau la personaje ale lui Shakes-
peare, vedem că autorul nu părăseşte un sistem de
convenţii pentru a intra în altele, ci îşi asumă libertăţi
identitare multiple, ceea ce este, fără îndoială, o altă
notă de modernitate.

În sfârşit, perspectiva propusă de autor asupra aces-
tor foarte cunoscute episoade ale creştinismului nu este
una a centrului, ci a marginii. Dacă narator ar fi fost unul
dintre magi, poate că viziunea romanescă s-ar fi înfăţi-
şat mult mai apropiată de textul biblic. Aşa, venind din-
spre un umil servitor, fără a nega faptele cunoscute,
autorul îşi permite să propună percepţii diferite, dinspre
un plan secund spre cel central, o veritabilă aventură
narativă, ispititoare şi pentru cititor.

Adri, servitorul lui Baltazar, este departe de aerul
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eroic, fie el şi biblic, mizând mai mult pe vocea inte-
rioară, iar drumul prin deşert, până la Ierusalim şi Beth-
leem, este unul iniţiatic, nu lipsit de aspecte ale
fabulosului şi magicului, justificate narativ prin faptul că
elementele conflictuale, atâtea câte sunt, se întâmplă
sau cel puţin pornesc din interiorul conştiinţei persona-
jului principal, fiinţă simplă, umilă, dar în căutare de sine
prin apropiere de prezenţa sacrului în omenesc. Supus
ispitei ca om, servitorul cade uneori pradă slăbiciunilor,
rătăcitor, precum în episodul din caravanseraiul în care
se lasă furat de ademenirea vinului şi a femeii, pierzând
cortegiul care îşi continuă o vreme călătoria fără el. O
făptură ciudată care arată că îl cunoaşte foarte bine şi
îi ştie slăbiciunile îl readuce în grupul magilor şi al ser-
vitorilor lor, ca într-o recuperare a fiinţei ispitite. Făptura
se dovedeşte până la urmă a fi fost un înger călăuză,
nu departe de ceea ce am putea numi un daimon sau
un înger păzitor.

Nu de puţine ori
naraţiunea coboară
în amintiri şi în
anecdotică. Nu sur-
prinde de acum să
observăm că de-
seori dispar barie-
rele timpului, iar
amintirile devin
uneori bivalente,
încât personajul na-
rator, Adri, tinde să
se confunde cu au-
torul Adrian Po-
pescu. Nici măcar
nu este ceva de ne-
aşteptat.

Să notăm şi
pentru acest roman
documentarea mi-
nuţioasă a autoru-
lui, dorinţa de a reda cât mai fidel atmosfera unei epoci,
a locurilor, prin personaje şi întâmplări pline de viaţă.
Descrierea cetăţilor prin care trec magii, viaţa pito-
rească a caravanseraiurilor din deşert unde poposesc
caravanele, cu lumea lor pestriţă, figurile emblematice
ale timpului, conversaţiile, aspecte ale administraţiei ro-
mane, toate prind viaţă într-un text scris cu priceperea
unui creator care „suflă” peste uriaşa sa materie docu-
mentară şi îi dă viaţă. Desigur, Adrian Popescu este un
scriitor care ştie foarte bine ce este romanul şi cum se
construieşte el. 

Aspectele foarte cunoscute din textele biblice sunt
redate în carte prin secvenţe anecdotice, schimbări de
perspectivă, dialoguri care le comentează (precum în
vechile tragedii greceşti) sau prin inserarea unor întâm-
plări menite să invite la reflecţie. Aşa ar fi episodul de
la Ierusalim, din curtea regelui Irod, când mulţimea adu-
nată, gata să fie scăpată de sub control, oscilează între
a admite naşterea unui rege al regilor care, cred ei, ar
trebui să-i elibereze de sub stăpânirea romană, sau în-
crederea în manifestările de nesupunere care deja se

manifestau, înclinând mai mult spre a doua variantă.
Este, de fapt, o anticipare în acest mod a judecăţii lui
Pillat, când în faţa mulţimii sunt înfăţişaţi Iisus şi Baraba.
În privinţa lui Irod, autorul alunecă în introspecţii urmă-
rind gândurile tulburi ale regelui, aşa cum nu se mai în-
tâmplă în alte pagini ale romanului.

De luat în seamă, în privinţa structurii narative, este
şi popasul pe care cortegiul îl face în ospitaliera casă a
lui Lasarus din Bethania, personaj cunoscut din textele
biblice într-o cu totul altă ipostază, prilej de revelaţii şi
anticipări. Naratorul se familiarizează cu acest prilej cu
ritualul vinului, pe care îl apropie de ritualul rugăciunii.

Apoi, să mai amintim că, la sosirea în Bethleem,
adoraţia Pruncului se prezintă tot din perspectiva se-
cundară, umilă (gata să spun franciscană!) a servitorului
lui Baltazar, umilinţa fiind ridicată la rang de importantă
valoare morală şi creştină: „Magii au înaintat după per-

deaua colorată, ridi-
cată lent, de mâna
păstorului. Noi [ser-
vitorii, n.n.] ne-am
prosternat cu feţele
în lutul podelei.
Simţeam pământul
răcoros, proaspăt
aproape, neîmbâc-
sit de praf sau
scame, în porţiunea
unde covorul nu se
suprapunea exact
peste podea. Un
miros de casă bă-
trânească, de lăzi
străvechi, unde se
ţin albiturile bunici-
lor, între frunze us-
cate de nuc şi
levănţică, miros de
lucru ce nu are vâr-

stă, ci numai funcţie, aproape ritualică, aducându-ţi
aminte de moarte şi de naştere, de sărbătoare şi doliu,
de viaţă care se preface în moarte şi de naşterea care
izbucneşte, prin copii, din nou. (...) Pruncul gânguri şi
am bănuit că-şi întinde mâinile lui mici spre ei, ca într-o
binecuvântare.” (Op. cit., p. 100)

Autorul, în dubla sa ipostază, asumându-şi-o şi pe
cea de narator, ţine să motiveze zămislirea Cortegiului
magilor, în ton cu textul propriu-zis: „Nu spre vana mân-
drie a scriitorului (a celui ce nici nu poate avea multe
pretenţii, de vreme ce Altul i-a dictat-o), ci spre împlini-
rea unei însărcinări pioase şi necesare, deoarece e
lipsă, în clipa de faţă (după deşertul traversat mai bine
de patruzeci de ani) de o cărticică de învăţătură (adre-
sată tinerilor) şi de reamintire a Veştii celei Bune.” (Ibid.,
p. 109) Aceeaşi contribuţie morală şi etică o subliniază
şi Dan Damaschin în textul de prezentare de pe ultima
copertă. Admiţând şi o perspectivă a valorilor estetice,
putem afirma că Adrian Popescu, pe o structură roma-
nescă bine construită, echilibrată şi dinamică, sădeşte
o încărcătură poematică de mare profunzime.

Focşani – Fostul Hotel „Cimbru”, astăzi Muzeul Vrancei 
Cea mai veche clădire din Focşani a găzduit 
primul Parlament al ţării, între 1859 şi 1862
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Născut din pământul încărcat de legende şi de isto-
rie al ţinutului Putnei, Ioan Dumitru Denciu „nu face te-
menele criticilor, nu bate redacţiile revistelor literare din
capitală şi de niciunde, nu-şi cultivă relaţiile spre a-şi
asigura o… posteritate liniştită” (Mircea Dinutz). 

„«Vă desfid să mă socotiţi un scai / care vi se agaţă
de haină / sau mierea ce vă ispiteşte / să vă lingeţi pe
degete / mai făţiş, mai în taină!»” (Intimă). 

„Îndeplinindu-şi, parcă, o datorie sacră, cu ochiul in-
terior viscolind, tăcut şi demn, Ioan Dumitru Denciu tru-
deşte spornic la masa de lucru şi îşi scrie opera cu
bucuria celui care vede idei, lăsându-se atins în fiecare
dimineaţă de lumina spiritului” (Mircea Dinutz).

În acest sfârşit de vară (sau început de toamnă!), cel
atins iremediabil de aripa visătoriei, călătorul prin timpuri
imemoriale, pe vremea lui Zamolxis şi a Cavalerului
Trac, în acea „lume ce gândea în basme şi vorbea în
poezii”, rotunjeşte o vârstă! Prilej de a-l ruga să ni se
confeseze!

„Uneori, mă bate gândul că tatăl meu s-a sacrificat
pentru ca eu să fac un salt, să ies chiar şi din 

individual, nu numai din colectivitate” 

– Aţi văzut lumina zilei într-un ţinut cu îndelungă is-
torie, venind tocmai din zona culturii Cucuteni – ţinutul
de legendă al Putnei, la poalele Măgurii Odobeşti. De
aici a pornit şi Varlaam, mitropolit al Moldovei. Totodată,
regiunea – Odobeşti, Panciu – e renumită şi pentru vi-
nurile sale. O „zestre” diversificată şi foarte valoroasă!
Pe care dintre cele de mai sus, sau altele, v-o asumaţi?

– Pe toate acestea le-am interiorizat de timpuriu
printr-un soi de percepţie senzorială a spaţiului mirific
din jurul satului meu, Ivănceşti. Era de o fantastică bo-
găţie vegetală (pometuri, vii, grădini de legume, haturi
şi drumeaguri înierbate, pâraie şi pârâiaşe cu apă cap-
tată din Putna), în care hălăduiam cu folos (culegător şi
mic păstor) ori refugiat din casa „străină” a tatălui adop-
tiv, din aşezarea noastră tot mai prăduită de colectivi-
zare. Cred că am asumat mai cu seamă acea cultură
arhaică, refuzând ipostazele istorice mai apropiate, ce
anunţau într-un fel sau altul fractura din fiinţa mea şi

Ioan Dumitru Denciu

„PRIN SCRISUL MEU AM ÎNCERCAT
SĂ RECUPEREZ ACEA DOZĂ 

DE NEBUNIE DIN «BUNĂTATEA» 
TIMPULUI”

- Interviu de Rodica Lăzărescu -
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chiar a neamului. O prietenă cu care am corespondat
pe la 15 ani, reîntâlnită la 61, mi-a spus că eram obse-
dat încă de atunci de arhetipuri, mituri, etimologii. Fapt
e că am deschis ochii către munţii prefiguraţi de Măgura
Odobeştilor şi cu spatele la câmpia comunicantă cu ste-
pele ruse.   

– Citez din „Luminile zeiţei Bendis” (1983): „«Marele
rege îţi spune ţie, copile Duras, că mai bine era să nu
te naşti şi îţi plânge soarta împreună cu rudele tale...
Haite de lupi şi păsări mari de pradă stau să te înhaţe,
duhuri rele aşteaptă să se strecoare în mădularele tale
fragede şi să te facă să rătăceşti veşnic laolaltă cu ele
prin hăţişurile vieţii. Dar, dacă totuşi te-ai născut, fii bi-
nevenit printre noi şi ţine-te straşnic de mâna tatălui tău,
viteazul Thiamarkos.»” 

Deşi Acornion se îndoieşte la un moment dat de pu-
terea zeilor de a prevedea soarta omului („poate nici ei
nu ştiu prea multe despre soartă…”), nu pot să nu vă
adresez întrebarea mea preferată: ce or fi menit ursi-
toarele venite la pătuţul micuţului în acea zi de duminică
însemnată în calendarul lunii august din anul 1948 cu
numărul 29?

– De câtă capacitate previzională vor fi dispus bie-
tele Parce? Deoarece mă îndoiesc că stăteau bine cu
jocul hazardului, „vicleniile istoriei” şi imensa cruzime
sofisticată a omului. Or fi aşezat în faţa mea o balerină
de ipsos, un dicţionar, un creion, o săpăligă şi un cuc
de lut. Iar eu le voi fi îmbrăţişat pe toate şi voi fi ţuguiat
buzele să fluier în ultimul. Dar e sigur că în acel an
29  august, împreună cu Capul Sf. Ioan Botezătorul,
cădea într-o zi a Domnului?  

–  Dăm crezare programului de pe internet şi accep-
tăm pentru acea dată ziua lui Jupiter! Aici trebuie să
facem o lămurire – oficial, data naşterii dvs. este 1 sep-
tembrie. Ca în alte multe cazuri, naşterea, ce avusese
loc pe 29 august, a fost declarată după câteva zile –
poate fiindcă era duminică, notarul era plecat, ori poate
că, fericit că are un băiat, tatăl s-a tot cinstit preţ de trei
zile şi trei nopţi… Tatălui nu îi este însă dat prea mult
timp să se bucure de feciorul său – după câţiva ani, tata
Dumitru pleacă spre cele veşnice. Ce a reuşit să înma-
gazineze în amintirile sale copilul de şase anişori des-
pre tatăl pierdut? Cum s-a repercutat în viaţa dvs.
această tragedie?

– Mi-ar plăcea să cred că tata a sărbătorit ca-n po-
veşti apariţia mea pe lume, dar nu am (ca să spun aşa)
decât „informaţii” indirecte: faptul că o iubea pe mama,
că mai înainte pierduseră la naştere (doi) gemeni şi că
era un tânăr petrecăreţ, harnic şi la sorbirea din vinul
bun al satului nostru în egală măsură viticol, legumicol
şi pomicol. Însă adevăratul motiv al declarării întârziate
trebuie să fi fost distanţa până la primărie (8 km) şi obiş-
nuinţa de a neglija astfel de formalităţi în favoarea mun-
cilor agricole. Şi fratele meu mai mic, singurul, pe nume
Nicuşor, născut după patru ani, a fost înscris cu... amâ-
nare. Ne-am pierdut tatăl, eu la cinci ani şi jumătate, el
la un an şi unsprezece luni. A murit într-un accident stu-
pid, aruncat la pământ de un cal nărăvaş şi lovit la cre-
ierul mic. Nu ne amintim nici măcar figura – am văzut-o

doar în câteva fotografii –, nu i-am simţit căldura mâinii,
iar mie mi s-a întipărit din prezenţa-absenţa sa două
senzaţii (despre care am scris într-un microroman con-
fesiv publicat). Această lovitură a hazardului m-a pro-
iectat pur şi simplu pe o altă traiectorie decât aceea a
unei vieţi ţărăneşti modeste, programată poate în stră-
funduri. Ea explică totul din persoana mea: de la sensi-
bilitate la greşeli, eşecuri şi realizări. Uneori, mă bate
gândul că tatăl meu s-a sacrificat pentru ca eu să fac
un salt, să ies chiar şi din individual, nu numai din co-
lectivitate.

–  Dar din universul copilăriei – „nucul verde […] cu
trufie / purtându-şi glaciala coroană”, casa părintească,
chipul mamei… – ce amintiri v-au marcat?

– În (melo)drama copilăriei intră şi un dud uriaş în
care cu extremă dificultate şi frică am reuşit să urc pe
la şapte-opt ani, deja deviat (mutat din casa părintească
în gospodăria unui „tată” vitreg). Mama, mereu alături,
avea un chip blând, ochi albaştri deschis, păr mătăsos
şi ten delicat, ce astăzi îmi par de rasă vag nordică. Din
păcate, m-am revoltat destul de devreme împotriva ei,
reproşându-i inconştient supuşenia faţă de noul „soţ”,
cu 22 de ani mai mare decât ea şi 5 copii, căpătat
printr-un aranjament al bunicului /tatăl ei/, acceptarea
fatalităţii, truda îngândurată care îi topea duioşia, dră-
gălăşenia, şi poate chiar „trădarea” memoriei tatălui
meu.

„Cititul a devenit al doilea refugiu al meu 
din realitate, după cel în natură”, iar scrisul 

mi l-am numit „melancolie, rătăcire cu speranţa 
regăsirii, tentativă de îmblânzire a destinului”

–  „Marele eveniment al vieţii sale de şcoală gene-
rală a fost întâlnirea cu cartea de bibliotecă”, notaţi în
romanul autobiografic Din adâncul irespirabilului (1998),
şi continuaţi: „Fapt este că a practicat lectura ca refu-
giu”. Refugiu din calea a ce? Dar scrisul ce va fi – tot
refugiu? Sau va avea rol cathartic? („Scriu […] să exor-
cizez răul din mine şi din realitate…”)

– Cititul a devenit al doilea refugiu al meu din reali-
tate, după cel în natură, când acesta mi s-a îngustat din
cauza plecării din ce în ce mai departe, pentru studii. A
început cu plăcere, socotită vinovată de familia adoptivă
pragmatică şi minim alfabetizată („ai să înnebuneşti ci-
tind”), s-a transformat în lacomă curiozitate şi a ajuns o
necesitate vitală. Dar nu vă speriaţi: n-am citit prea mult,
căci destul de repede am priceput că înot într-un noian
şi m-am apucat să caut bancuri de peşti mai valoroşi.
Scrisul meu, declanşat de visătoria preliterată şi primele
lecturi, a avut (are) într-adevăr un rol cathartic, psiha-
nalitic, însă şi de cunoaştere şi totodată  incantaţie. I-am
zis melancolie, rătăcire cu speranţa regăsirii, tentativă
de îmblânzire a destinului.   
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„Sentimentul perenităţii omului şi al comunicării 
nemijlocite cu întregul cosmic a apărut 

într-o comunitate sătească”

–   Veniţi din lumea satului, blagian vorbind, consi-
deraţi că veşnicia s-a născut la sat (cu alte cuvinte, ale
dvs., spus: „Universalitatea poate fi servită şi din cătunul
meu!”)? Îi declaraţi cândva lui Mircea Dinutz într-un in-
terviu că satul v-a „marcat definitiv, nu numai scrisul, ci
şi existenţa” şi că aţi „rămas ţăran până în… gene”, cu
toate acesta nu v-a tentat romanul pe teme ţărăneşti.
Care ar fi explicaţia?

– Sunt convins că sentimentul perenităţii omului şi
al comunicării nemijlocite cu întregul cosmic a apărut
într-o comunitate sătească, profund ataşată de pământ,
de cultivarea lui. Însă mă tem că va şi dispărea odată
cu lichidarea aces-
tei forme de socie-
tate de sorginte
neolitic-agrară. Tă-
vălugul în curs ac-
celerat, de
globalizare proastă
şi „politic” corectă,
care aplatizează
totul în cale – de la
indivizi la neamuri
organice şi tradiţii
spirituale multimile-
nare – nu are nimic
de-a face cu uni-
versalitatea creş-
tină, tibetană sau
altfel revelată. Eu
eram un naiv când
am scris propoziţia
aceea, însă tot mai
cred în Omul Paradoxal, adică pe jumătate dotat cu ex-
perienţă animală, pe jumătate divin, capabil de redre-
sare ciclică. De ce n-am romanţat ţărăneşte? Am
încercat (mărturie ar fi manuscrisul însăilat până la vreo
sută de pagini, dacă nu-l voi distruge), însă ruptura se
produsese – de la „timpii” lui M. Sadoveanu – târziul,
Z.  Stancu, M. Preda şi alţii – în mine, în satul meu, în
naţia mea.

„Este nevoie de un simţ psihologic, de o discretă 
filozofie a istoriei şi o încărcătură magică”

– În acelaşi dialog, de acum exact zece ani, pome-
neaţi numele lui Mihail Diaconescu, recunoscând onest
că nu l-aţi citit. Rămâne valabilă şi azi această recu-
noaştere? Mă miră opţiunea dvs., căci parte dintre ro-
manele profesorului Mihail Diaconescu şi multe dintre
preocupările sale ştiinţifice sunt concentrate asupra
acelor vremi de început asupra cărora v-aţi aplecat şi
domnia-voastră! Aşa că nu-mi rămâne decât să-l
invoc/evoc pe alt Mihail, Sadoveanu, şi al său roman is-
toric în general, „Creanga de aur” în particular. De ce

roman istoric şi, mai ales, de ce timpuri atât de îndepăr-
tate? Ce v-a fascinat din epoci aproape incontrolabile
din punct de vedere istoric/ştiinţific? 

– Am explicat lui M. Dinutz de ce n-am vrut să-l ci-
tesc pe Mihail Diaconescu: mai ales fiindcă mă temeam
să nu mă influenţeze. De atunci, i-am citit cele două ro-
mane getice, mi-au plăcut, i-am admirat Istoria literaturii
daco-romane şi îl consider un mare romancier şi teore-
tician. M-am bucurat că în perioada aceea (1983-1987)
critica literară m-a amintit şi pe mine, împreună cu alţi
tineri autori, alături de domnia sa ca reprezentând o
mişcare de  înnoire a romanului românesc, a celui isto-
ric în special. Dar, în rest, n-a fost să fie: pur şi simplu,
Acornionul meu nu l-a întâlnit pe Arhidamos al său! Ade-
vărul e că mai mult nu prea avem în comun. Eu n-am
fost interesat de sociologie şi estetică, nici inspirat de

istoria medievală
(socotind-o sufi-
cient de pastelizată
de Mihail Sado-
veanu), sunt mai
profan, mai diletant
etc. Poate lucram,
în paralel, la o mo-
dernizare a discur-
sului literar pe teme
istoriste, însă cu
mijloace diferite, în
cazul meu o apro-
piere instinctivă de
tendinţe/modele
occidentale în do-
meniu (Yourcenar,
Eco, Vintilă Horia,
Borges). În fine, cu
schimbarea de
macaz din 1990-

2000 şi luarea puterii culturale de noii globalişti, reuşi-
tele noastre au căzut în desuetudine (ale mele şi în
uitare), în timp ce pe meridianele lumii în care dorim să
ne integrăm literatura de acest gen se dezvoltă relaxat,
nestingherită de complexe, prejudecăţi, bănuieli naţio-
naliste ş.a.m.d. 

– Ce aţi învăţat din „lecţia” Sadoveanu?
– Pe Marele Maestru l-am citit aproape „din doască

în doască”. Prin clasa VI sau VII buchiseam de zor, la
lumina lămpii (satul meu nu fusese încă electrificat „de
la Răsărit”), cred că „Fraţii Jderi” într-o ediţie de lux, bi-
bliofilă, cu litere mici-mici, tocmai potrivite pentru mine
miopul! Şi l-am prizat până la extaz, l-am trăit parcă, pe
latura sa moldovenească, până în adâncul sensibilităţii
mele şi a imaginaţiei. Mai târziu, l-am urmat şi pe calea
aspiraţiei sale universale, preponderent orientalizante.
Dar ceva m-a oprit în asimilarea lui până la capăt, a
identificării până a-i deveni epigon. Să fi fost geneza
mea putnean-vrânceană, care era altceva decât a sa?
Oricum – dezrădăcinat, dezaxat, deziluzionat, spre de-
osebire de el –, a trebuit să-l părăsesc pentru a căuta
altă perspectivă. Nu m-a cucerit complet „Creanga de

Focşani – Centru
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aur”, poate din cauză că misterul organizat, simulat şi
apoi indus credulilor nu mă atrage, chiar mă sperie. Pre-
fer „Zodia Cancerului”, performanţa sa cvasi-moder-
nistă.     

– Ce calităţi/însuşiri trebuie să aibă un creator de
roman istoric – spirit detectivistic, imaginaţie, acribia do-
cumentării…? Poate şi o undă de lirism?

– În primul rând pasiunea documentării, cu o des-
chidere largă, nu numai în istorie şi disciplinele auxi-
liare, ci şi în etnologie, antropologie, mitologie...
Iscoditorul trebuie să „pună sub lupă” epoca pe care o
vizează. Eu, cel puţin, aşa am făcut în dosarele şi caie-
tele mele preliminare. Apoi, mizând pe talentul său, îşi
foloseşte imaginaţia (de fapt fantezia) spre a umple go-
lurile de informaţie, a evita anacronismele şi mai ales a
da viaţă, culoare (atmosferă), veridicitate unor perso-
naje memorabile.
De regulă, se
impun ca principale
şi încep să trăiască
„autentic” – uneori
în ciuda voinţei au-
torului – cele fictive
sau/şi cele slab ca-
racterizate de isto-
riografie, pe când
personalităţile isto-
rice puternic ates-
tate, narativizate
încă din vremea lor,
se pretează mai
mult în rol de efigie.
Lirismul exagerat,
precum şi descripti-
vismul naturist ori
obiectual, dău-
nează în general şi
în cele din urmă plictisesc. În schimb, este nevoie de
un simţ psihologic, de o discretă filozofie a istoriei şi o
încărcătură magică. Dar acestea ar fi exigenţele unui
roman bun modern. Romancierii istorici „clasici” se mul-
ţumeau cu mult mai puţin.    

„Susţinătorii mi s-au topit în ceaţă…”

– Câtă echilibristică trebuie să facă romancierul între
istorie şi ficţiune? Ce caută cititorul într-un asemenea
tip de proză: adevărul istoric sau frumuseţea scrierii? 

– Mare, periculoasă echilibristică! – este un fel de
funambul cu toate articulaţiile încordate de luciditatea
minţii. Sau un trapezist evoluând fără saltea dedesubt.
Dar depinde de literatura pe care un scriptor vrea/e în
stare s-o emane. Unii se scaldă nonşalant în propria
mlaştină, alţii invită cititorii la o aventură oarecare, ne-
verosimilă, numai senzaţională să fie. Nu se sinchisesc
de adevărul istoric – care, de altminteri, nu-i unul, ci tri-
adic, potrivit teoriei cunoaşterii pe care o îmbrăţişez, a
lui Blaga, St. Lupasco ş.a. – şi nici de frumuseţea stilu-
lui, ce porneşte din utilizarea corectă a limbii materne.

Eu am optat, în perioada formării mele intelectuale
(sfârşitul liceului, facultatea) şi profitând de recuplarea
noastră la cultura universală prin traduceri, plus aptitu-
dinea mea pentru limbi străine, pentru o soluţie mai...
înaltă. M-am familiarizat cu modernismul românesc in-
terbelic şi avangarda autohtonă, pe urmă am păşit în
cele occidentale. Mi-am băgat „nasul” în  Faulkner,
V.  Woolf, Joyce, Proust, Camus, Mauriac, Butor (ca să
spicuiesc în materie de roman). Nu ştiu cât m-am im-
pregnat de spiritul şi calitatea lor – oricum, n-are impor-
tanţă, din moment ce nu mi s-a remarcat această
îndrăzneală! Dar pe cititor l-am considerat frate al meu,
semen al meu, dornic să se instruiască (şi nu m-a de-
zamăgit publicul meu de învăţători şi profesori, studenţi,
librărese, bibliotecari, medici, funcţionăraşi, ingineri ş.a.)
înainte de a se apuca să scrie... el însuşi. Acum, habar

n-am ce caută citi-
torii de tablete şi
smartphone.

– Am pomenit
mai înainte numele
lui Acornion. Să
precizăm pentru ci-
titorii noştri că
Acornion – om poli-
tic, preot, negustor
– este „martorul”,
„trimisul plenipo-
tenţiar şi extraordi-
nar al lui Ioan
Dumitru Denciu la
curtea regelui Bu-
rebista” (cum plas-
tic îi zice Mircea
Dinutz), artificiul
prin care naratorul
din Luminile zeiţei

Bendis nu este decât un simplu traducător al unor suluri
găsite întâmplător, un fel de „documente” apocrife, ce
potenţează scrierile antice atât de sărace în informaţii
şi dau credibilitate naraţiunii. V-am surprins raportându-
vă la acest personaj: „eu trebuia să fiu poliglot (diplomat
ca Acornion!)”, aşa că vă întreb: cine cui şi ce a împru-
mutat: I.D. Denciu lui Acornion sau invers? E cumva
acest Acornion personajul dvs. preferat?

– Acornion, persoana istorică, era atestat doar printr-
o listă de demnităţi şi acţiuni; nu i se cunoştea ceea ce
aş numi infrabiografia – sensibilitatea, psihologia, mo-
bilurile etc. Transformându-l în personaj literar, eu i-am
acordat toate acestea, adică o personalitate, împrumu-
tând mult din mine şi din mentalităţile (reconstituite ale)
oamenilor vremii sale. Odată reînviat, însufleţit, el m-a
învăţat cum aş fi putut să fiu om de acţiune, sacerdot
laic (sic!), cu un cuvânt de spus în Cetate, mediator
între lumi (civilizaţii), între politică şi cultură, şi ce riscuri
existenţiale ar fi implicat această vocaţie. Îi sunt apoi re-
cunoscător că mi-a permis să iluminez efigia lui Bure-
bista, un veritabil împărat al nostru, nu o schimă
proletcultistă. Aşa că mi-e drag: mulţumesc, ilustre! Dar,

Focşani – Gara
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dacă l-aş vedea într-un limb al imaginarului meu îm-
preună cu Litovoi, voievodul pe care l-am retroproiectat
cel mai îndrăzneţ, până în fluxul interior al conştiinţei
sale, şi dotat cu sabie ce pare mai curând o pană de
scris (observaţie a lui Mircea Nedelciu, trezită de imagi-
nea de pe coperta volumului), nu ştiu pe cine aş îmbră-
ţişa mai întâi. Lucrurile s-ar complica şi mai mult dacă li
s-ar alătura Livius Dada/Diuzen din Creştinătate şi ar
deveni de-a dreptul fantastice de s-ar ivi alter egoul meu
Vasile Lătăruş din romanul „de actualitate”.  

– Cum (vă) explicaţi lipsa de reacţie a criticii, puţina
receptivitate de care v-aţi „bucurat” – şi înainte şi după
1990? Sunt juste / suficiente / mulţumitoare aprecierile
/ presupunerile formulate de Mircea Dinutz în monogra-
fia pe care v-a dedicat-o în 2009, cu referire la cele
două romane Luminile zeiţei Bendis (1983) şi Identităţile
lui Litovoi (1985)? De atunci, aţi mai publicat romanul
Creştinătate (2013)… S-a schimbat ceva?

– Consider că înainte de 1990 am fost receptat bine.
E adevărat că n-au scris despre cărţile mele „marii cri-
tici”, dar cei care au făcut-o erau deja voci importante.
O atenţie mai apăsată m-ar fi vedetizat şi, dată fiind te-
matica mea autohtonistă, poate m-ar fi compromis.
Sunt, de asemenea, mulţumit de faptul că cel puţin pri-
mul roman s-a bucurat de succes la public, după ce fu-
sesem strecurat cu chiu cu vai – de Mircea Ciobanu la
Cartea Românească – prin grilajele sistemului editorial
comunist. Atunci, şi numai atunci, m-am văzut cu ade-
vărat editat şi difuzat şi am primit drepturi de autor.
După „răsucirea de maţe” din 1989, lucrurile mi-au mers
din ce în ce mai prost timp de aproape un deceniu. Pro-
videnţialul meu editor a încercat să mă repună pe linia
de plutire, n-a reuşit şi curând a fost răpus de o boală
necruţătoare. Susţinătorii mi s-au topit în ceaţă, probabil
ei înşişi loviţi sau clătinaţi ca şi mine în propriile convin-
geri. Abia m-am redresat, continuând să scriu desigur,
dar tipărind cu zgârcenie, pe cheltuiala familiei, la edituri
private mărunte, în tiraje minime pe care aproape îmi
era milă să le difuzez. Timidele tentative de a accede la
critici renumiţi au primit răspunsuri de felul: „nu scriu
despre, decât dacă mă entuziasmezi”, (către Dinutz)
„înţeleg ce vrei să faci pentru insul acela, dar eu nu...
fiindcă tare puţin s-a scris despre el!”. Şi doar îl ruga-
sem pe Mircea să nu mă „imortalizeze” înainte de a fi
mort (subsemnatul)!  

–Trebuia spus, poate chiar mai la început, că prima
dragoste a fost poezia. Şi, cel puţin până acum un de-
ceniu, rămăsese prima în ordinea „apetenţelor” dvs. „Nu
există cărare / pe care să nu-şi poarte pasul / febril, adu-
nat în atenţie şi mirare. / Iscodeşte şi sapă. Glasul / îi
tremură când / se trezeşte cântând.” (Poetul) A stat –
această primă dragoste – sub semnul lui Blaga? Că mie
aşa mi se pare!

– Pe Blaga nu l-am avut sub ochi şi în minte la înce-
puturile mele poetice. L-am citit şi l-am studiat abia în
facultate, dar atât de intens, încât poate m-a influenţat.
M-a atins suflul său totodată tradiţionalist şi modernist
şi în acelaşi timp spiritul său filozofic. Drept care, i-am
cercetat, de asemenea, filozofia, am corelat-o cu poe-

zia-i şi rezultatul a fost... lucrarea mea de diplomă Cu-
noaştere şi creaţie în lirica lui Blaga (1971). Fapt este
că dintre cei 3 B + Arghezi, îl prefer şi azi pe Blaga şi
pe al doilea loc îl situez pe Bacovia. Mai târziu, i-am
descoperit pe contemporanii lor italieni – întâmplător tot
o tetradă – Montale, Saba, Ungaretti, Quasimodo. Am
gustat intens pe Rilke. Am frecventat „saloanele” poe-
ziei franceze postromantice (simbolism, ermetism, su-
prarealism) şi până la urmă m-a sedus Apollinaire. Dar
cine ştie câte alte „aluviuni” vor fi ajutat sensibilitatea
mea să-şi găsească o cale proprie de exprimare?

Pentru „prietenii mei străini  […] sunt «Poetul»”

– Păstrându-ne în zona artei poetice, dacă v-aş în-
treba ce e poezia, mi-aţi răspunde cu versurile din Con-
tinuitate („O vatră e poezia: / înăbuşite zori şi amiezi /
pot reînvia de sub spuză”) sau aţi opta pentru altă „de-
finiţie”? 

– I-am dat mai multe definiţii autoreferinţiale în volu-
mele mele de versuri, de altminteri în sillage-ul „poeziei
despre poezie” practicate de autorii mei predilecţi. Dar
parcă n-am înţeles decât ce nu se poate obţine prin
poezie, cum nu se lasă ea captată şi, mai ales, cât e de
ameninţată cu dispariţia în faţa realităţii actuale desa-
cralizate, desensibilizate, haotice şi deseori agonice.
Prietenii mei străini – pentru care sunt „Poetul” – spun
că la ei a dispărut. Însă eu nu-i cred, sper să se înşele
şi continui să-i aţâţ cu înjghebările mele lirice. 

– Aţi publicat în diverse reviste notaţii diaristice dis-
parate. În ultimii ani, cei de după deranjul din decem-
brie, interesul publicului s-a mutat de la scrierea de
ficţiune la cărţile de memorialistică, corespondenţă, au-
tobiografii, jurnale… Cât de credibil este un jurnal, teo-
retic vorbind? Diaristul e conştient că, odată şi-odată,
s-ar putea să fie publicat şi atunci să-şi cosmetizeze în-
semnările? Ţineţi un jurnal? L-aţi publica in integrum?
L-aţi lăsa urmaşilor? Cu ce clauză? 

– Am scris jurnal aproape consecvent începând din
2000 (mai înainte am însemnat câte ceva, dar cu frică!).
Din start am intenţionat să fie sincer, intimist, intelectual
şi literar, dar mai relaxat stilistic decât lucrările de fic-
ţiune şi eseistice. M-am ferit să plătesc poliţe colegilor
de breaslă, să judec pripit, să bârfesc, să lezez dreptul
la privacy sau la anonimat al cuiva etc. De aceea, am
constatat că este publicabil şi, sub presiunea cererilor
de colaborare, am dat eu însumi publicităţii multe frag-
mente, cenzurându-mă încă. Se pare însă că n-am reu-
şit suficient şi repede mi s-au pescuit scăpările în
legătură cu cei apropiaţi. Căci aici e marea problemă:
cum să te confesezi cinstit şi să te psihanalizezi ca în
faţa lui Dumnezeu, neputând smulge din tine – din car-
nea-sângele-sufletul tău – familia, rudele, prietenii, iu-
birile trecute? Aşa că aş distruge restul (grosul)
păcătuirii mele diaristice. Deocamdată nu sunt hotărât.

– Câte basme aţi ascultat în copilărie, cât de mult
v-a fascinat Făt-Frumos? Când v-aţi întrebat: cine e, to-
tuşi, Făt-Frumos?

– Cred că n-am ascultat niciunul. Familia mea hi-
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bridă nu era „folclorică”, iar sătenii mei, cu toate că mai
organizau clacă pentru a se întrajutora la depănuşatul
porumbului, nu ştiu să fi păstrat poveşti tradiţionale. Ex-
celau în vorbitul într-o doară, cel mai adesea ironic, cu
povestiri scurte anecdotice sau bârfitoare. Câte unul
cânta pe câmp ceva tânguitor, dar la şezători şi petre-
ceri lălăiau piese mai mult sau mai puţin lăutăreşti. În
fine, surprinzător este că nu lăsaseră folclorul sărbăto-
rilor de iarnă pe seama ţiganilor, astfel încât şi eu am
putut memora şi umbla cu colindele şi pluguşorul. Or,
în acestea se ivea uneori şi Făt-Frumos, cu care era
asimilat personajul principal ori gospodarul primitor.
Însă făptura sa mitică am întâlnit-o, câţiva ani mai târziu,
în cărţi (ediţii din P. Ispirescu, Creangă, Eminescu). M-a
fascinat, cum spuneţi. Apoi m-a hipnotizat şi, cam între
1995-2000, m-a antrenat să parcurg aproape toate tex-
tele populare ce conţineau avatarurile sale. Când m-am
trezit, am redactat eseurile despre el şi m-am dumerit:
este Zeul Soare(lui), consortul Marii Zeiţe (mamă-fe-
cioară sau invers), anterior zeilor Cerului (furtunii, su-
veranităţii etc.).  

– „În ciuda aparenţelor, exegeza Mioriţei n-a bătut
pasul pe loc şi n-a ajuns în cine ştie ce fundătură…” –
afirmaţia datează din 2002. Venind parcă să vă con-
firme, în 2016 Victor Ravini a publicat (în limba română,
după ce fusese scrisă şi apăruse în suedeză) „Mioriţa
– Izvorul nemuririi”. Îi cunoaşteţi lucrarea?

– Nu cunosc încă lucrarea dlui Ravini. Am citit un ar-
ticol-rezumat, postat pe Internet chiar de domnia sa şi
dirijat către mine de Dvs. Se pare că ne potrivim, în
esenţă. S-ar cuveni să ne comparăm amănunţit cerce-
tările, mai întâi studiindu-ni-le reciproc, şi să încercăm
un dialog.

Academia Română „ar trebui să înfiinţeze 
cât mai repede un Institut de cercetare a originilor

limbii române” 

– Un alt român stabilit departe de ţară şi care a con-
trariat persoane academice importante este Mihai Vine-
reanu, autorul unui impresionant „Dicţionar etimologic
al limbii române”, tot un fel de „apropiere de misterul
limbii române”. În ce „relaţii” sunteţi cu teoriile sale? Ce
mai fac celebrele barză, brânză, mazăre, mânz, vie-
zure? Şi totuşi, de ce nu cunoaştem limba getodacilor? 

– Cuvintele citate stau bine înfipte până şi în memo-
ria hiperlatiniştilor. Sunt considerate ceea ce sunt: moş-
teniri traco-dace. Numai că ele nu ilustrează nici esenţa
limbii getodace, nici pe aceea a limbii române. Adică
noţiunile lor nu fac parte din nucleul inalienabil –  gloto-
cronologic vorbind – de 100-200 de elemente ale unui
idiom (oricare). Cât priveşte dezlegarea dilemei geto-
dacism/latinitate, rămâne „cum ne-am înţeles, ca în
tren”! Dl Vinereanu n-a avut măcar „onoarea” să urce
în vagonul nostru, căci a fost împins de pe scări şi în-
demnat să ia următoarea garnitură, un regio, al diletan-
ţilor! Pe scurt, deşi este un lingvist indoeuropenist
desăvârşit, recunoscut (dar nu la noi!), i s-a refuzat un
dialog ştiinţific, iar Dicţionarul său, de fapt dicţionarele,

dacă amintim şi „Rădăcini nostratice.../Nostratic roots...”
n-au intrat în atenţia compilatorilor unui nou dicţionar
etimologic, iniţiat de Academia Română. Cu toată mo-
destia, exprim opinia că aşa ceva e cel puţin anormal.
Dacă înaltul for ar vrea (şi ar putea) să se updateze, ar
trebui să înfiinţeze cât mai repede un Institut de cerce-
tare a originilor limbii române. 

– Aţi abordat mai multe genuri şi specii – de la poe-
zie, la proză scurtă, roman, eseu, memorialistică, sce-
nariu de film, aţi făcut numeroase traduceri. Care este
cartea la care ţineţi cel mai mult?

– La Creştinătate. E cea mai matură, mai nuanţată,
mai plină de semnificaţii şi nostalgie. Dar ţin aproape
tot atât de mult – şi cam din aceleaşi motive – la Firele
ascunse (volumul de „proză scurtă din diverse timpuri”,
2016) şi Chemători şi atrape (al doilea volum de poezii,
2008).

„Azi mândria naţională este îngăduită doar marilor
puteri şi unor sateliţi ai lor”

– „Am o viziune de scriitor, format în respectul faţă
de valorile culturale naţionale şi universale” – îi declaraţi
lui Ion Panait în interviul din 2005. Cum se conjugă na-
ţionalul cu universalul în tristele vremuri (sub care ne
aflăm!) ale globalizării? 

– Mă tem că nu se mai „conjugă”. Mai întâi cele două
categorii polare, a căror tensiune a făcut posibilă cu-
noaşterea şi creaţia şi a generat cultura, dându-i şi mij-
loacele să se tezaurizeze, au fost aplatizate, pe urmă
depreciate şi deturnate. Să se observe că azi mândria
naţională este îngăduită doar marilor puteri şi unor sa-
teliţi ai lor, în timp ce a majorităţii popoarelor mici şi mij-
locii e refuzată, tratată drept primitivism. Pe de altă
parte, aspiraţia spre universalitate a fost golită de con-
ţinutul metafizic şi deviată în realism supra- sau trans-
naţional (ca transoceanic, transcontinental,
transindividual, ...transsexual, „transgaz”!). Nu mai con-
tează specificul şi genericul, ci diversitatea/diferenţa şi
amestecul până la promiscuitate. Informaţia stocată şi
vehiculată electronic nu are harul unui ansamblu de va-
lori, ci caracterul unui flux „democratic” de adevăruri şi
falsuri. Pare (deocamdată?) un sac în continuă agitaţie
deasupra capetelor noastre, pentru a ne zăpăci, fura
(inclusiv banii şi intimitatea), face maleabili la manipu-
lări. Personal, sunt recunoscător noului mijloc de comu-
nicare numai fiindcă mi-a mărit viteza în corespondenţă
şi înlesnit documentarea intelectuală (unde ştiu că am
discernământ) şi... procurarea biletelor de tren, avion
etc. Dar toate aceste schimbări „postistorice” par mai
dramatic percepute din colţul/marginea noastră de
lume. Când ajung în Elveţia, Italia, Franţa, văd o evolu-
ţie în care civilizaţia-cultură continuă.

„A-ţi vindeca sinele (dacă este bolnav) 
prin alteritate”

– „Când nu mai poţi suporta, / nu plânge; înstrăi-
nează-te.” De câte ori v-aţi înstrăinat, domnule Ioan Du-
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mitru Denciu? 
– Prin „înstrăinare” înţeleg două lucruri: 1) extrage-

rea prin autosugestie (stând în balconul propriului apar-
tament sau într-un parc al oraşului) din mlaştina
cotidiană, personală şi colectivă, care afectează perce-
perea adevăratei realităţi şi 2) plecarea în străinătate,
nu în scop turistic (adeseori, în excursii, nu faci decât
să-ţi porţi cu tine interioritatea degradată), ci spre a-ţi
regăsi rudele, a cunoaşte locuitorii mediului străin şi a
trăi ca ei, a-ţi vindeca sinele (dacă este bolnav) prin al-
teritate. Eu am ieşit din Ţară abia în 1994, pentru un
curs de perfecţionare la Perugia (Italia). Apoi, graţie
unor contacte epistolare, am păşit în Alsacia (Franţa)
cu întreaga familie, ca invitaţi ai unor amici francezi,
avizi să îmbrăţişeze nişte semeni ai lor estici. Ca ur-
mare a emigrării unei ramuri a neamului, căsătoriei unui
membru al familiei cu un străin şi stagiului profesional
al altuia, au urmat alte vizite şi incursiuni în ţările amin-
tite, plus Belgia. Cred că până acum am „la activ” vreo
zece recuperări sinetice (mi-am permis să inventez şi
să definesc acest termen în Jurnal). 

„Cât priveşte viitorul, mai degrabă nu doresc 
să-l încerc”

– „Sunt […] venit pe
lume fie prea târziu, fie
prea devreme”, îi măr-
turiseaţi lui Ion Panait
prin 2005. În ce vre-
muri v-ar fi plăcut să
trăiţi? Făcând ce? 

– Păi, în vremea lui
Burebista, a lui Litovoi,
în timpul Renaşterii în
Italia sau în Elveţia lui
Wilhelm Tell. Aş fi vrut
să fac ce făcea Acor-
nion, să cronicăresc în
umbra Voievodului
numit (învăţându-l isto-
ria), să scriu sonete
sau novelle ironice pe
la Florenţa, să mă ridic
dintr-o familie a mea, numeroasă, întru apărarea şi con-
solidarea proaspetei Confederaţii Helvetice şi să sfâr-
şesc ca sfânt într-un ermitaj (model: „Fratele” Niklaus
din Flüe). A, mi-ar mai fi plăcut să mă plimb împreună
cu Jean-Jacques Rousseau în insula St. Pierre din lacul
Bienne! Cât priveşte viitorul, mai degrabă nu doresc să-
l încerc. Dar, dacă totuşi ar trebui să revin pentru a-mi
corecta karma, aş vrea să mă trezesc într-un orizont pe-
ricarpato-alpin, fără oraşe cu zgârie-nori, arme, petrol,
câmpuri arse, fără televiziune şi internet, în sânul unui
popor unic european, vorbitor de... limba poeziei!

„Adevărul se cam contrazice cu prietenia”

– „În general, în Occident prietenii sunt prieteni, care

la o adică mai şi trădează; în Orient pot fi des duşmani
mascaţi” – notaţie de jurnal din 31 iulie 2006. Pentru că
noi suntem, vorba lui Raymond Poincaré, aux portes de
l’Orient, vă întreb: ce este un prieten adevărat? Câţi
prieteni adevăraţi aveţi?

– Nu prea ştiu ce este un prieten adevărat, fiindcă
adevărul se cam contrazice cu prietenia, acest senti-
ment minunat de la jumătate de cale între egoism şi dra-
goste. M-am străduit să caut adevăraţi prieteni şi
bineînţeles să fiu eu însumi unul. Adică să nu confund
interesul cu iubirea, să nu afectez autonomia celuilalt,
să nu-i sug „energia”, să nu-l încarc cu problemele
mele, să-l ajut necondiţionat la nevoie etc. etc. De
aceea, am avut mulţi prieteni şi astăzi mai am puţini. Îi
enumăr pe colegul meu de şcoală generală şi liceu Ion
Cauga, pe cel de liceu Ticu Chiriţă şi pe cel de facultate
Gheorghe Lăzărescu. Prietenii literare – şi nu numai –
am avut cu poetul Mihai Bârdici (1949-2008) şi criticul
Mircea Dinutz (1948-2013), pioasă şi slăvită le fie amin-
tirea! Astăzi, cei mai buni, mai apropiaţi prieteni sunt
membrii familiei şi un grup de intelectuali şi artişti ita-
lieni, elveţieni, francezi (al căror nume nu se cuvine să
le divulg decât cu permisiunea lor şi poate în Jurnal). 

– Mulţumindu-vă pentru amabilitatea de a sta la tai-
fas cu mine pen-
tru cititorii revistei
Pro Saeculum,
vă propun să în-
cheiem într-o
notă… nu ştiu
cum să-i zic – ju-
căuşă, lirică, opti-
mistă… 

Scriaţi undeva
(Zamolxis, Făt-
Frumos şi ursul)
despre „provoca-
rea veşnic arun-
cată unor nebuni
ca mine, de a
relua meditaţia ori
măcar visătoria
asupra misterio-
sului daimon”.

Cât de fragilă este graniţa dintre meditaţie şi visătorie?
Care e doza optimă de „nebunie” necesară într-o între-
prindere precum cea a dvs.? 

– Nu e fragilă; e insesizabilă ca şi limita dintre con-
ştiinţă şi subconştient, dintre gândire şi limbaj, ştiinţă şi
poezie. Totuşi, mi-o închipui drept o coardă subţire pe
care fiinţa noastră este plasată la mijloc precum o bilă
sau un nasture şi se mişcă, face rotocoale când la
stânga, când la dreapta, pe măsura întinderii şi vibraţiei
imprimate de două mâini invizibile. Am practicat acest
joc în copilărie. Atunci eram şi bun şi nebun. Prin scrisul
meu am încercat să recuperez acea doză de nebunie
din „bunătatea” timpului. Mulţumesc pentru atenţie. Iar
Cititorului i-aş zice: Ave!

Focşani – Banca Naţională
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„Lucian Blaga e mut ca o lebădă” – spaimă dinaintea
cuvintelor şi dinaintea lumii exprimate. Tăcere ontolo-
gică. Căci Fiinţa-existând nu este nimic altceva decât
Fiinţa chemându-se ea însăşi la existenţă, Fiinţa vor-
bindu-şi timpul. Şi nu eternitatea.

Dacă a cuvânta, a crea lumea implică ieşirea Fiinţei
din ea însăşi, devenire întru sine, pentru eul liric blagian
cuvântul aduce deopotrivă cu sine tânjirea după ceva
absent, după auroralitate, după pacea increatului: „Dar
mi-aduc aminte de vremea când încă nu eram,/ ca de-o
copilărie depărtată,/ şi-mi pare-aşa de rău că n-am
rămas/ în ţara fără nume” (Linişte între lucruri bătrâne).
Dar şi spaima intrării într-o lume în care cuvântul şi pu-
terea lui nu-s de ajuns: Glasul se stinge: e prea puţin,
în care cuvântul şi lumina nu sunt suficiente pentru a
dezvălui adevărul şi frumuseţea lucrurilor. Spaima celui
care cunoaşte puterea cuvântului: „El tace – pentru că-i
e frică de cuvinte/ El tace – fiindcă orice vorbă la el se
schimbă-n faptă” (De mână cu Marele Orb), dar şi ne-
putinţa acestuia: „Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce
ar fi vroit/ aşa de mult să plângă şi n-au putut” (Către
cititori). O spaimă teribilă în faţa lumii create, a lumii lu-
minate, a lumii cuvântate: „De ce m-ai trimis în lumină,
Mamă/ de ce m-ai trimis?” (Scrisoare). Tăcerea devine
astfel spaţiul jinduit, refugiul în faţa „agresiunii” creaţiei,
a individuaţiei, a despărţirii de matricea ontologică, de
beatitudinea increatului, de infinita potenţialitate a ne-
cuvântatului în care zace infinita putere a ne-fiinţei cu-
vântului, tăcerea sa: „Dar pe liman ce bine-i/ să stăm în
necuvânt” (Ulise)! Pe care poetul o duce în sine şi cu
sine. Prin care suplineşte prepuţinătatea glasului, secă-
tuirea vorbei: „Ah iarăşi şi iarăşi/ cuvintele seacă” (Cân-
tăreţi bolnavi).

Căci mai înainte de a se întemeia prin cuvânt, mai
înainte de a-şi da temeiul şi de a se afla în lăuntrul cu-
vântului, Fiinţa, ca Fiinţă şi ca fiinţă a poetului se află în
tăcerea sa. Vorbindu-şi sieşi prin chiar tăcerea ei. Înte-
meindu-se-n temeiul ei dimpreună cu întreaga ei fiinţă
şi ne-fiinţă, „născându-se”, rostindu-se deci, ieşind din
absolutul ei, adică din singurătatea şi tăcerea ei, adu-
când cu sine în propria întemeiere, în poem şi în cuvânt,
singurătatea şi tăcerea. Despre nespusul lucrurilor, fru-
museţea lor şi despre ne-spusul izvodirii, adevărul lor,
pentru rostirea cărora glasul şi gestul „sunt prea puţin”,
vorbeşte tăcerea.

Nu este ea, tăcerea, imanentă cuvântului, infinitatea
întemeierilor lui ne-spuse încă? Şi nu-i tăcerea Fiinţei
vorbirea lumii infinite, dar nerostită, încă: „În patria sa/
zăpada făpturii ţine loc de cuvânt”? (Autoportret) Nu
este ea rana nevindecată, ascunsă sub haină, pe care
o poartă în ei poeţii, cântăreţii bolnavi?

În „cuvântarea” lumii, în întemeierea ei prin poem,
Blaga face din această semantică a tăcerii argumentul
unei „metafizici a existenţei” cum numea Antonio Ma-
chado mersul poetului, adesea mortal, pe subţirea frân-
ghie ontologică. Şi uneori pe şi mai subţirea frânghie
existenţială. Blaga o ilustrează deplin. Fiindcă, odată cu
intrarea în iarna obsedantului deceniu al epocii comu-
niste, el practică, deopotrivă, nu numai o metafizică a
existenţei, ci şi o existenţă a metafizicii tăcerii. 

O tăcere care nu mai era una transcendentă şi poe-
tică, ci una istoric impusă. Blaga fusese închis sau mai
degrabă se închisese, se refugiase în tăcere. În tăcerea
existenţială, care nu mai era o retragere din realitate în
real, ci o ieşire din lumea oamenilor. Fusese închis şi
se închisese după gratiile muţeniei, care-l salvau de
gratiile închisorii reale. Parcă niciodată n-a rezonat mai
adevărat pentru el acest teribil vers: „de-aceea – lă-
saţi-mă/ să umblu mut printre voi”, acea rugă sfâşie-
toare coborâtă din paradisul ontologic în infernul
existenţial. Fiindcă, dacă vorbele, „cuvintele sunt lacri-
mile celor ce ar fi vroit/ aşa de mult să plângă şi n-au
putut”, atunci tăcerea, tăcerea existenţială, tăcerea asu-
mată e lacrima celor ce-ar fi putut aşa de multe spune
şi n-au vroit.

Dar poezia este aptă a face să se nască, dintr-o ab-
senţă care nu e nimic altceva decât virtualitatea imagi-
nară a realului, proiecte ontologice exprimate în
imaginarul poetic. Aptă „a provoca lucrurile care nu se
văd şi cărora li se simte lipsa”, cum considera Éluard.
Adică, pentru a-i cita pe Jung şi Bachelard, imagini poe-
tice, „cele mai bune figurări posibile ale unei realităţi ab-
sente”: poeme. Fiindcă:

„Noi suntem numai purtători de cântec/
pe la porţi închise,
dar fiicele noastre (cuvintele) vor naşte pe

Dumnezeu
aici unde astăzi singurătatea ne omoară”

(Noi, cântăreţii leproşi)

Horia Bădescu

ONTOLOGIA TĂCERII
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Într-adevăr, absenţa exprimată în poezie nu este Ne-
fiinţa, ci Fiinţa non-actualizată, ne-fiinţată, virtualitate a
lumii instalate.

Pendulul poeziei, pe care, în facerea poemului, Va-
léry îl vedea oscilând între prezenţă şi absenţă, mar-
chează, prin mişcarea lui, aspiraţia spre infinit a
poetului, divină existenţă în in-finit, în deschiderea fără
de margini care e Fiinţa însăşi în existândul ei, in-finitul
nefiind altceva decât finitudinea în nesfârşirea sa.

Absenţa la Blaga apare ca absenţa unui Dumnezeu
ce pare să vadă, totodată, propria creaţie scăpând voin-
ţei divine:

„Unde eşti Elohim?
Lumea din mâinile tale-a zburat
ca porumbul lui Noe.
Tu poate şi astăzi o mai aştepţi.”

(Ioan se sfâşie în pustie)
E absenţa unui Dumnezeu care dă impresia că s-a

retras în ceruri închise, în teritoriile interzise ale miste-
rului perfecţiunii sale:

„Eşti muta, neclintita identitate
(rotunjit în sine a este a)
nu ceri nimic: Nici măcar rugăciunea mea.” 

(Psalm)

Însă acest Elohim este, totuşi, în sânul absenţei
sale, atât de prezent şi ne vorbeşte despre lucruri cu-
noscute, ştiute: „Când nicăieri nu mai eşti/ eşti în mine.
Eşti, iată, aducere-aminte”. Fiindcă nu-mi amintesc
decât lucrurile cunoscute. Elohim e prezent „între lucruri
bătrâne” şi ne vorbeşte prin intermediul runelor, al sem-
nelor care sunt înscrise în lumea satului etern, revelând

prezenţa fiinţei şi tăcerea veşniciei. Univers poetic ivit
din lumea copilăriei lui Blaga. Lumea magică a străve-
chiului sat românesc, încă înrădăcinată la începutul
veacului douăzeci în originile sale milenare. O lume în
care totul e miracol, totul e semn, în care Dumnezeu e
fratele mai mare a al omului, o lume unde „ţărâna e
plină de zumzetul tainelor”, unde plugurile sunt „mari
paseri negre/ ce-au coborât din cer pe pământ”, unde
„s-a născut veşnicia”, cea care face pasul să fie mai
încet, şi unde „orologiul care ne măsoară destrămare”
pare a se fi oprit.

Satul lui Blaga, satul minunilor, aşa cum apare el în
întreaga sa operă, e un spaţiu fără geografie, fără isto-
rie, un spaţiu ontologic, un loc peste care domneşte un
timp parmenidean – eternitatea însăşi e născută aici – ,
un axis mundi unde astăzi şi ieri se întrepătrund, unde
mâine se revelează cel mai ades a fi un cândva, iar
Realitatea şi Inexprimabilul se joacă de-a v-aţi ascun-
selea locuindu-se unul pe altul. Un spaţiu sacru în care
totul vieţuieşte în Sens şi îl semnifică, un spaţiu „care
se află în centrul lumii şi se prelungeşte în mit”, pentru
a-l cita pe Blaga. Loc rezonând de monade, loc privile-
giat fiindcă, de la origini, aici poţi auzi cum „sufletul sa-
tului fâlfâie pe lângă noi” şi asculta „poveştile uitate ale
sângelui”, cântecul marii treceri, cântecul omului şi al fi-
inţei.

Tăcerea, absenţa (lui Dumnezeu), satul (minunilor),
trei dintre marile teme ale poeziei lui Lucian Blaga, trei
cuvinte magice aureolate de o nostalgie perpetuă şi de
o tristeţe iremediabilă în faţa timpului şi a vieţii care se
scurg inexorabil, sub lumina rece izvorâtă din „steaua
cea mai tristă”.

Focşani – Grădina publică 1918
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Lumea românească în zece prozatori (Ed. Contem-
poranul, Bucureşti, 2017, 435 p.) este o carte de excep-
ţie în întreaga bibliografie a lui Theodor Codreanu, şi
spun aceasta pentru că, în afara pertinenţei observaţii-
lor, a evaluărilor extrem de originale pe care le face la
adresa prozei româneşti din toate timpurile, dar cu tri-
mitere specială către cea contemporană, cartea aduce
argumente asupra eficienţei şi profunzimii unei metode
critice dacă nu spectaculoasă, atunci pe de-a dreptul
impresionantă prin forţa ei persuasivă. Este, de fapt,
metoda cu care ne-a obişnuit autorul încă de la lucrarea
sa de debut în critica literară, din 1984,  Eminescu –
Dialectica stilului, numită de el metoda dublului referen-
ţial, premergătoare spiritului transdisciplinar de după
1989. Aceea care îl ajută să ajungă în marile adâncimi
ale operei, acolo unde celelalte metode critice, impre-
sionistă, formalistă, structuralistă, tematistă etc. n-au
succes, şi care ţine, largo sensu, de hermeneutică,
marea căutătoare şi descoperitoare de sensuri şi sem-
nificaţii ale textului literar. 

De data aceasta, criticul analizează textele a zece
autori consideraţi piloni de bază ai Panteonului Narativ
Românesc. Aceştia sunt: Dimitrie Cantemir, Ion
Creangă, Liviu Rebreanu, Marin Preda, Eugen Barbu,
Ion Druţă, D.R. Popescu, Nicolae Breban, Eugen Uri-
caru şi Mircea Cărtărescu. Îi fixează în oglinda realităţii
critice îndeobşte formată, cu un ochi superfin îndreptat
către nuanţele valorice ale operei fiecăruia („Şi ce lite-
ratură face fiecare dintre cei zece, exclamă autorul, şi
cum o arhitecturează toţi împreună!”), demonstrând
care sunt plusurile şi mai ales minusurile de apreciere
ale predecesorilor, după care el continuă cercetarea şi,
la urmă, dă verdicte. Theodor Codreanu constată că, în
toate cele zece cazuri, critica, de un fel sau altul, cu mici
excepţii, s-a oprit la un anumit nivel de cunoaştere a
operei, uneori rămânând spaţii, unghiuri, straturi din cor-
pul acesteia, fie tratate cu uşurinţă, fie neobservate. Cu
alte cuvinte, lipsindu-ne de viziunea totalizatoare a ope-

rei (văzută într-o legătură congruentă cu autorul ei), e
greu s-o catalogăm. Opţiunea lui Theodor Codreanu
este aceea de a parcurge traseul critic până la capăt şi
de a face o evaluare, iară nu de a frunzări lucrarea cu
opinii şi puncte de vedere impresioniste, faţă de care
criticul nu este obligat să-şi asume vreun soi de respon-
sabilitate. Căci opera se oferă doar aceluia care o cer-
cetează cu bună-credinţă, iar la sfârşitul demersului său
investigator trăieşte deplinul sentiment al „certitudinii”
critice, în sens axiologic. Vectorii căutători de adevăr,
de arheu, trebuie să străbată straturile predictibile, dar
şi pe cele absconse ale operei, iar hermeneutica este
unul din instrumentele de lucru care ne pot asigura suc-
cesul.

Urmând o astfel de cale, Th. Codreanu demons-
trează că Istoria ieroglifică poate fi considerată „Mioriţa”
lui Cantemir, că esenţa romanului, ca scriitură, ţine de
„suflet şi stil”, în cazul lui L. Rebreanu, că proza lui Ion
Druţă constă în „memoria identitară” a unei colectivităţi,
iar simbolistica „oglinzii întoarse” este pecetea prozei
lui Marin Preda, ca să enumerăm patru „diagnostice”
din cele zece studii.

Prezentul excurs critic nu are ca scop să detalieze
problematica tuturor prozatorilor prinşi în volum. Mă voi
opri să constat cum procedează autorul în cazul prozei
lui D.R. Popescu, despre al cărui ciclu de romane „F”
afirmă că este o „încununare de boltă a întregii opere
derepopesciene” şi că n-ar exista „în fosta literatură est-
europeană o altă construcţie de asemenea anvergură,
imagine sumbră a unei apocalipse fără finalitate”, care
a fost chiar plăsmuirea istorică a comunismului. Adică
acea „utopie care s-a vrut «ştiinţifică», «umanistă»,
«progresistă», «întemeietoare de nou ev»”, dar a cărei
esenţă s-a constituit, de fapt, într-o veritabilă involuţie
pe toate planurile: social, economic, cultural, prin ur-
mare, şi literar.

Capitolul dedicat importantului prozator ardelean se
intitulează „Antigeneza” lui D.R. Popescu. Este un stu-

Ion Gheorghe Pricop

„INCURSIUNE” ÎN PROZA 
LUI D.R. POPESCU
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diu profund, aplicat pe un corp estetic viu, model de
exegeză critică, în care autorul îşi dezvăluie aproape
toată recuzita, începând de la pregătirea teoretică, stra-
tegii şi direcţii de orientare, instrumente de lucru, şi sfâr-
şind cu imaginea totalizatoare a obiectului pus în
dezbatere, apoi, neapărat, cu verdictul valorizator. Stu-
diul are două capitole: În faţa justiţiei literare, cu sub-
capitolele Metamorfoza proletcultistă, Critica şi biruinţa
esteticulu, De la moderni la postmoderni, prin estetică
şi est-etică, Câţiva istorici literari şi monografişti (1),
Câ ţiva istorici literari şi monografişti (2), De la estetică
la est-etica „anticomunistă”, şi Apocalipsa oamenilor,
cu subcapitolele Recăderea în păgânism, De la jertfa
căprioarei la jertfa Anastasiei, Pregătirea vânătorii şi
Marea vânătoare.

Din capul locului, Codreanu se arată şocat de con-
troversele stârnite de un asemenea fel de scriitură.
Peste 300 de studii şi şase cărţi s-au scris pe seama
creaţiei lui D.R. Popescu, aceasta constituindu-se
într-un adevărat „fenomen”. Ochiul sagace de cititor avi-
zat trece prin cele mai semnificative dintre ele şi, pe par-
cursul „incursiunii”, etalează punctele de vedere valide
şi pe cele discutabile emanate de critici, adăugând
amendamentele sale de rigoare. Discursul evaluator
are ca fir călăuzitor factorul estetic, în contrapondere cu
cel nonestetic, moralizator şi ideologizant, căruia,
printr-un joc inspirat de cuvinte, i s-a zis est-etică (Mo-
nica Lovinescu). Universul prozastic adus în câmpul li-
teraturii de D.R. Popescu a şocat nu doar lumea bună
a criticii literare româneşti, dar pe însuşi beneficiarul
principal, cititorul de rând. Întâmplările abracadabrante,
personajele bizare despre care cititorul nu mai pricepe
dacă vorbesc şi acţionează ca entităţi vii sau de dincolo
de moarte, dialogurile în doi peri, scenele groteşti, chi-
puri şi portrete goyeşti, voci şi glasuri care bocesc când
râd şi râd când bocesc, un univers al vietăţilor spre fo-
silizare, gesturi şi mentalităţi umane bizare prin discon-
tinuitate şi absurd etc., care populează bună parte din
povestiri şi nuvele, dar mai ales cele două cicluri roma-
neşti, „F” şi „Viaţa şi opera lui Tiron B.”, toate la un loc
concentrate într-un melanj puternic stilizat, au surprins
într-un mod neplăcut apele nu chiar limpezi ale prozei
româneşti din a doua jumătate a secolului trecut. În
timp, taberele comentatorilor s-au stratificat: de-o parte
cei entuziaşti, crezând în literatura proaspătă şi vigu-
roasă a lui D.R. Popescu, la mijloc cei care au evitat să
se pronunţe, iar, de cealaltă parte, cârtitorii şi chiar de-
tractorii, supăraţi, ba chiar oripilaţi de genul de scriitură
propus. 

Th. Codreanu face parte din prima categorie, de
aceea, înarmat până în dinţi cu elementele temeinice
ale criticii, este hotărât să urmeze calea adevărului pri-
vind natura acestei opere. Se conformează primului
subcapitol al demonstraţiei sale, În faţa justiţiei literare,
şi se erijează în postura de „apărător” al scriitorului. Me-
ticulos, atent şi de bună credinţă, şi-adună „dovezile”,
pe care le află în vraful critic al vremii. La debutul lui
D.R. Popescu, ne aflam în plină dezvoltare a proletcul-

tismului, căci lumea românească trăia „obsedantul de-
ceniu”, fiind încorsetată pe toate direcţiile de influenţa
sovietică. 

După opinia lui Th. Codreanu, am putea distinge trei
etape în procesul de percepţie critică a prozei lui
D.R.  Popescu, pe coordonata est-etic / estetic: cea a ti-
nereţii şi-a debutului, marcată de urme proletcultiste
(evaluatorii pariind pe est-etica vremii), perioada de mij-
loc, care coincide cu publicarea celor două cicluri roma-
neşti enunţate mai sus, când critica est-etică coexistă
cu cea estetică, şi, în sfârşit, etapa a treia, cea pre şi
postdecembristă, când percepţia critică asupra acele-
iaşi opere se cantonează preponderent în estetic, men-
ţionând aici poziţiile lui Cornel Ungureanu, Marian Popa
şi, bineînţeles, cea de faţă, a lui Th. Codreanu. Cât pri-
veşte resurecţia „justiţiarei” est-etici de ton anticomu-
nist, aceasta se conturează în atacuri la persoană sau
în tăcere strategică în jurul scriitorului.

***
Prin urmare, chiar de la primele lucrări, criticii mo-

mentului îl monitorizează pe D.R. Popescu, stabilind în
ce măsură tânărul autor corespunde cerinţelor „noii
lumi”, croită după tiparele marxist-leninismului şi-ale
ideologiei proletare. Astfel, proza scurtă Fuga este in-
clusă de Mihai Gafiţa între scrierile momentului „legate
direct de formarea conştiinţei socialiste”. La fel proce-
dează şi Paul Georgescu, care analizează textul Lo-
godna. Cei doi se numără printre susţinătorii realismului
socialist şi ocultează alte elemente ale prozelor, care
n-au nicio legătură cu ideologia comunistă. Faptul nu
este trecut cu vederea, în schimb, de H. Zalis, care, în
conjunctura vânătorii de scriitori reacţionari, arată că pri-
mul roman al lui D.R. Popescu (Zilele săptămânii, 1959)
nu numai că se prezenta fragil din punct de vedere epic,
dar, mai ales, că n-are nimic comun cu formarea varian-
tei româneşti a lui homo sovieticus, ci dimpotrivă, „se
încăpăţinează să portretizeze tipologii expirate istoric,
ca Marin Preda în Întâlnirea din pământuri.” Ţelul noului
şi vigurosului prozator era categoric altul. Th. Codreanu
îl găseşte formulat încă din 1953 de Mircea Eliade, care
prevedea că, în faţa sovietizării României, o parte dintre
intelectualii ţării, şi în primul rând scriitorii, se vor salva
rezistând prin cultură. „Or, de aici înainte, arată criticul,
cu unele ezitări şi concesii vizibile până la Vara Oltenilor
(1964), D.R. Popescu va înainta, cu talentul său excep-
ţional, în ceea ce voi numi antigeneza viziunii artistice
şi sociale care va culmina cu Vânătoarea regală, cu în-
treg ciclul de romane F. Mai precis, scriitorul se arată
un reacţionar de anvergură eminesciană, opunând uto-
picei naşteri a unei lumi «noi» adevărata ei faţă de an-
tinaştere apocaliptică. Citind atâtea texte critice despre
D.R. Popescu, am fost izbit să constat că, la umbra, fie
a laudelor, fie a sublinierii defectelor, această dimen-
siune estetică fundamentală a operei a fost cu obstina-
ţie ocultată deopotrivă cu argumente «estetice» sau
ideologice. Cu puţine excepţii.” 

Una dintre aceste „excepţii” ar reprezenta-o poziţia
lui M. Ungheanu, care, în comentariul la Somnul pă-
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mântului, face observaţii pertinente în legătură cu na-
tura sucelii personajelor, considerându-le ca pe un fel
de „semne distinctive” sau „blazoane” care le individua-
lizează până la nivel de caricatură, „şi fiecare din aceste
insigne ale eroilor lui D.R. Popescu înseamnă un efort
de păstrare a echilibrului psihologic.” Remarcă şi ele-
mentele de poezie care irizează materialul epic tumul-
tuos, afirmând că „trăsătura fundamentală a
prozatorului rămâne lirismul de care sunt îmbibate toate
povestirile sale în frunte cu nuvela Dor. Criticul bucu-
reştean afirmă aici un mare adevăr, verificabil pe textele
clasicizate, adică acelea care, în anii ’70-’80, făceau
parte din sumarul manualelor de ciclu gimnazial (Sol-
datul necunoscut şi Mări sub pustiuri) şi care, prin
nuanţa lor poematică, stârneau emoţii în rândul elevilor. 

Încercând să tragă o concluzie asupra prozei din
prima etapă de creaţie a autorului, Th Codreanu con-
chide: „Cu siguranţă, infuzia de est-etică, atâta cât
există în primele cărţi ale lui D. R. Popescu, se dato-
rează încă insuficientei sale maturizări, dar nu fără le-
gătură cu presiunile mediului critic croit după standarde
proletcultiste. În realitate, în cele mai bune texte ale pe-
rioadei, premisele stilului său deja se cristalizează pe
viziunea antigenezei, fie şi numai pentru faptul că eroii
«negativi» sunt mai complecşi şi mai vii decât  cei «po-
zitivi».” 

Vladimir Streinu este cel care decriptează în nuve-
listica lui D.R. Popescu, înaintea apariţiei romanelor din
ciclul F, ceea ce se cheamă ciuma de ev mediu, „nu
aceea a lui Albert Camus, remarcă Th. Codreanu, nici
rinocerita lui Eugen Ionesco, ci boala specifică estului
Europei, antigeneza sau apocalipsa fără finalitate”. De-
monstraţia se face pe corpul nuvelei Duios Anastasia
trecea (1967), în care eroina este un fel de „Antigona
locală” care „înfruntă legea nescrisă şi trecătoare cu
rânduiala nescrisă şi eternă”, devenind duşmancă a ti-
raniei, „boala ciclotimică a istoriei, care, până să dispară
de la sine, fără medici, ca o ciumă de ev mediu, urmă-
reşte, oriunde se declanşează şi oricând, să suprime
mişcările conştiinţei la realităţi, fără de care omul nu mai
este om.” 

Se pare că bătrânul critic pusese punctul pe i. Ca şi
cum prozatorul ar fi vrut să confirme expres că este de
acord cu adevărul enunţat, la numai un an, în 1969,
scoate romanul F. În faţa acestuia, observă Th. Co-
dreanu, „critica se trezeşte intempestiv, încercând să-l
coreleze cu proza anterioară a scriitorului, de astă dată
strict sub semnul esteticului, devenit armură de apărare
a sistemului comunist, dispus a lăsa deviaţia spre sub-
stanţa ontologică numai pentru «obsedantul deceniu»,
de care regimul păruse a se lepăda, în consonanţă cu
lupta pentru independenţă faţă de Moscova.” 

Apariţia romanului este încheierea etapei de tinereţe
a creaţiei lui D.R. Popescu, şi deschiderea unei etapei
noi, aceea de maturitate creatoare. Aşa apreciază
M.  Ungheanu, ale cărui analize, incisive şi pertinente,
ni le aduce în prim-plan Codreanu. Pentru M. Un-
gheanu, „F este istoria unui sat ameninţat în însăşi fiinţa

sa la un moment dat, tragedie colectivă care se recom-
pune din povestiri şi mărturii diferite, întretăiate în cel
mai savant chip, oferind lumini noi asupra aceloraşi
fapte.” Romanul, zice bucureşteanul, aminteşte de teh-
nica oglinzilor paralele a lui Camil Petrescu şi, mai ales,
de universul scrierilor lui Faulkner, remarcă ce va fi pre-
luată de corul criticii momentului şi-l va flama până şi
pe N. Manolescu în Istoria critică a literaturii române,
care declară că romanul F este cel mai bun roman al
lui D.R. Popescu. Cu toate incisivitatea de care dă do-
vadă M. Ungheanu în depistarea adâncimilor unei astfel
de opere, condus de criterii exclusiv estetice,  Th. Co-
dreanu îl amendează, totuşi, pentru faptul că „ceea ce
criticul nu poate încă lămuri este pus pe seama imper-
fecţiunilor naraţiunii lui D.R. Popescu, soluţie de avarie”,
preluată şi de alţii.

Uşor-uşor, esteticul biruie în critica prozei scriitorului,
însă N. Manolescu, care vorbeşte târziu despre
aceasta, abia cu ocazia editării volumului D.R. Popescu
interpretat de… şi care are în vedere, în special, nuvela
Dor, romanul F, .şi Cei doi din dreptul Ţebei, remarcă,
în cea de a treia lucrare, un relativism implicit, rezultat
al „pluriperspectivismului naraţiunii”, dar şi atingerea
„unui sens moral explicit”, apoi recunoaşte că romanul
este fericit construit, „dezvăluind realităţi cumplite”, dar
are impresia că este „uşor pretenţios şi chiar tezist”.
„Altfel spus ne regăsim în plină est-etică, conchide
Th.  Codreanu, referitor la observaţiile lui Manolescu,
ceea ce reprezintă un pas înapoi în exegeza derepo-
pesciană.” N. Manolescu prestează o foarte bună critică
impresionistă de suprafaţă, dar este „ostil hermeneuti-
cii”, care l-ar conduce la sondări în profunzimea operei.
„Dar de ce a ales o asemenea cale autorul ciclului F,
într-un context istoric comunist, Nicolae Manolescu a
uitat să se întrebe (nu numai el) şi, în consecinţă, opera
lui D.R. Popescu a rămas o enigmă de dezlegat, peste
laudele sau criticile aduse artei sale. Or, şansa acestei
decriptări, imposibilă în anii «epocii de aur», a fost blo-
cată, incredibil, tocmai de către cei care ar fi trebuit s-o
facă, eliberaţi de cenzură, după 1989. Şi asta s-a pe-
trecut  prin trădarea lovinescianismului sub eticheta
«anticomunistă» a est-eticii.” 

Vârful aisbergului demolator îl atinge, după părerea
lui Codreanu, poetul şi autenticul critic de poezie Gheor-
ghe Grigurcu, „unul dintre cei mai intransigenţi inchizitori
ai noii ideologii, în ce-l priveşte pe D.R. Popescu”. Disi-
dent din senin, adică autocronic, publică un articol vi-
triolant în România literară, anul 2000, la adresa fostului
preşedinte al Uniunii Scriitorilor, în speranţa spulberării
unei legende. Autorul ciclului F este stigmatizat fiindcă,
îndată după 1989, nu şi-ar fi făcut, precum Titus Popo-
vici sau Petru Dumitriu, mea culpa, în calitate de fost
nomenclaturist. Ba mai mult, D.R. Popescu şi după Re-
voluţie ar fi rămas de aceeaşi parte a răului, ca un nos-
talgic comunist. Fiindcă, altfel, cum pot fi etichetate
exprimările lui postdecembriste din presă, referitoare la
„eticismul moraliştilor de ambe sexe”, „mania idealismu-
lui de dreapta”, disidenţa de „salon”, „aplauze pentru
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nulificienţa lor”. Cei atinşi de intervenţiile lui D.R. Po-
pescu sunt aceiaşi cu cei vizaţi de criticul huşean:
„Opera de «purificare morală» a acestor militanţi, bol-
navi de autocronism, deţinători ai puterii politice şi cul-
turale de după 1989, se vede cu ochiul liber, în starea
actuală a României, cu peste trei milioane de români
mutaţi «în altă ţară», vorba lui Octavian Goga, cu munţi
defrişaţi de podoaba lor naturală, cu bogăţiile subsolului
făcute dar austriecilor şi altora, descrierea putând fi con-
tinuată pe zeci de pagini. Nu pun la îndoială nicio clipă
buna credinţă a lui Gheorghe Grigurcu, numai că ţinta
vinovăţiilor nu se află în grădina Vânătorii regale, ci alt-
unde.”

Doi autori sunt apreciaţi de Th. Codreanu privind
felul cum văd opera, în general, şi proza lui Dumitru
Radu Popescu, în special. Ei nu se abat de la normele
esteticului şi sunt mult mai bine raportaţi la spaţiul şi
contextul istoric în care se petrece „fenomenul D.R. Po-
pescu.” Aceştia sunt Cornel Ungureanu, în Proza româ-
nească de azi, 1985, şi Marian Popa, în Istoria literaturii
române de azi pe mâine, 2009. Aceştia oferă „cea mai
apropiată interpretare a fenomenului D.R. Popescu de
spiritul eseului eliadesc din 1953 (Destinul culturii româ-
neşti, n.n.), cu extindere la întreaga generaţie (inclusiv
a „cincizeciştilor” Marin Preda, Eugen Barbu), dar şi la
spaţiul tuturor literaturilor aflate sub ocupaţie sovietică.”
Cornel Ungureanu intuieşte unda de bătaie a întregii
opere derepopesciene către arhetipuri, către fondul an-
cestral de existenţă românească nu doar la nivelul for-
melor de exprimare populară, dar la modul de cugetare,
de percepţie a lumii, omului şi societăţii. Criticul huşean
consideră că D. R. Popescu a îmbrăţişat, ca şi
M.  Preda, de altfel, cea de a treia „soluţie de reacţie”,
în faţa reprimării elitelor din «obsedantul deceniu»,
anume, căutarea unei forme de rezistenţă culturală, (cu
evitarea puşcăriei şi a exilului). Cu multă intuiţie şi
nuanţă critică, Th. Codreanu, alături de C. Ungureanu,
stabileşte traseul devenirii scriitoriceşti a lui D.R. Po-
pescu prin calea sincronismului bilateral, adică o com-
plementarizare cu ceea ce Papu va numi protocronism.
Şi continuă Codreanu: „D.R. Popescu se va sincroniza,
simultan, cu Faulkner şi cu Mioriţa şi Antigona lui Sofo-
cle. Dar, în procesul plăsmuirii, punctul de greutate este
cel «protocronic», recte «complexele de profunzime»,
care ţin de arhetipuri, în vreme ce «complexele cultu-
rale», pariul sincronismului unilateral, duc la trecătoa-
rele mode, numite şcoli şi curente culturale.” 

Intervenţia pe corpul diegetic al artei lui D.R. Po-
pescu, din partea lui Th. Codreanu, se doreşte a fi alt-
ceva decât prestaţiile criticilor de până la el şi pentru
faptul că distanţa în timp, de la scrierea operei la mo-
mentul când se produce actul critic, s-a mărit, s-a dila-
tat, aşa-numitul timp mutant, de care pomeneşte Serge
Doubrovsky, oferind acesteia interpretări conforme cu
noile realităţi sociale, politice, morale şi cognitive, drept
care, pentru acelaşi traseu al operei, se cer instrumente
noi. Apreciind ca fiind o formă de „deriziune” ceea ce
radicalismul est-etic a „oferit” scrierilor lui D.R. Popescu,

Codreanu crede că a venit vremea să se spună adevă-
rul, depăşind critica impresionistă, epuizată şi neputin-
cioasă, revenind la estetic, dar nu acela de suprafaţă
calofilică, ci „incluzând şi dimensiunea ontologică, abor-
dabilă hermeneutic”. Este momentul care, în jurispru-
denţă, după etalarea probatoriului, se oferă dovezile
pentru pronunţarea verdictului. Ceea ce cuprinde a
doua parte a „incursiunii” codreniene, sub titlul Apoca-
lipsa oamenilor. 

În prima parte a acesteia, Th. Codreanu găseşte de
cuviinţă să revină la prezicerile lui Mircea Eliade din me-
morabilul document intitulat Destinul culturii româneşti,
1953, anul morţii lui Stalin, pe care criticul îl consideră
un „început” în coagularea unei forme de „rezistenţă la
tăvălugul barbar al Sovietelor”. Şi mai departe: „am con-
venit că rezistenţa prin cultură este caracteristica gene-
raţiei ’60, semnal dat încă de generaţiile anterioare care
au rezistat, esteticeşte, valului proletcultist.” Cu abilita-
tea unui specialist în istorie, Th. Codreanu explică
modul diabolic în care Sovietele au reuşit să schimbe
paradigma lumii contemporane. Cum s-au repezit ca o
hienă asupra creştinismului, pecetluind moartea lui
Dumnezeu, autoproclamându-se corifeii revoluţiei de
reîntemeiere a lumii. Pe ce considerente? Ne explică,
just, criticul: „Istoria Europei, cu extensie în alte conti-
nente, a fost a erei creştine, creatoare de cultură şi de
civilizaţie. Dar uriaşele beneficii ale «revoluţiei» creştine
n-au adus şi instalarea «echilibrului» între antitezele so-
ciale, încât istoria a continuat, totodată, să fie povestea
ciocanului ce cade pe ilău, în formularea memorabilă  a
lui Eminescu din poema Împărat şi proletar.” 

Romanele lui D.R. Popescu pariază pe situaţiile ciu-
date în care se află personajele, pe suceala şi zăpă-
ceala acestora, pe dialogurile bizare, în doi peri, pe
ambiguitate şi discontinuitate în naraţiune, de parcă au-
torul ar urmări intenţionat să-l scoată pe cititor din ţâţâni.
Ce e cu aceasta? se întreabă el. Dar dacă cei autorizaţi
să dea răspunsul – criticii – ezită, sau refuză, sau nu se
pricep, cu atât mai puţin consumatorul obişnuit de lite-
ratură.  În exegeza sa, Th. Codreanu observă că Vână-
toarea regală reprezintă punctul cel mai înalt al structurii
narative derepopesciene. La începutul subcapitolului
Marea vânătoare, criticul ne face să înţelegem că întreg
ciclul de romane F a fost scris de autor preocupat con-
ştient de problemele dezvoltării ontologice a Lumii. Do-
vadă, fraza cu care începe capitolul, aparţinând vocii
naratoriale: „Toate sunt mai neputincioase decât umbra,
toate mai înşelătoare decât visurile… O clipă numai, o
clipă, şi pe toate acestea moartea le apucă”. Este mo-
mentul ca desferecătorul hermeneutic de sensuri să-şi
spună cuvântul. Pentru aceasta, Codreanu aduce în
discuţie ontologia fundamentală a lui Heidegger, privi-
toare la  felul cum lumea-ca-lumen se înfiripă în lumini-
şul fiinţei; apoi consemnează aserţiunile pe aceeaşi
temă ale părintelui Stăniloae care, în Teologia Dogma-
tică Ortodoxă (1978) afirmă că „lumea, ca împărăţie a
Diavolului, nu se susţine ontologic, şansa ei de a ac-
cede la ontologic fiind dimensiunea dialogică între pă-
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mânt şi cer.” Aminteşte şi observaţia aceluiaşi părinte-
teolog legată de faptul că „româna este singura limbă
neolatină care conservă cuvântul lume din latinescul
lumen (lumină), oglindă a revărsării luminii divine asu-
pra lumii, în creştinismul primelor secole.” Ei bine, toc-
mai această lume românească, sfântă prin limbă şi
tradiţii ancestrale este împinsă de Soviete în prăpastie.
Categoric că scriitorul simţea acut această realitate, iar
când s-a hotărât s-o oglindească în opera sa, ştia foarte
bine ce face. Nu sânt convins că D.R. Popescu, la vre-
mea elaborării celor şase romane apocaliptice (F –
1969, Vânătoarea regală – 1973, Cei doi din dreptul
Ţebei – 1973, O bere pentru calul meu – 1974, Împăra-
tul norilor –1976, şi Ploile de dincolo de vreme – 1976),
era iniţiat în toate filosofiile care propovăduiesc o lume
căzută din creştinism, dar, cu intuiţia oricărui artist ade-
vărat, desigur el simţea că omenirea sau părţile de
omenire intrate pe mâinile unor zurbagii aventurieri, pre-
cum Lenin, Stalin, Hitler, vor cădea numaidecât în pră-
pastie. 

În subcapitolele Pregătirea vânătorii şi Marea vână-
toare ale exegezei, criticul Th Codreanu şi-arată vocaţia
sa de hermeneut: situaţii bizare şi încurcate, dialoguri
în doi peri, gesturi şi grimase, umorul negru, acţiuni ab-
surde, atitudini şocante ale personajelor şi concepţii de-
rutante etc., toate au un sens, nici măcar o virgulă sau
punctele de suspensie nu apar la întâmplare în text, di-
rijate autoritar de măiestria regizorală a creatorului.
Th.  Codreanu are grijă să ne asigure, în pofida părerii
aproape unanime a lipsei unei arhitecturi şi organizări
conştiente a scriiturii,  că „sub aparenţa «haosului» na-
rativ se ascunde o construcţie riguroasă, după tehnica
contrapunctului, atât la nivelul  fiecărui roman, cât şi la
acela al ansamblului ciclului F. Există chiar o anume
«sfericitate» rebreniană…” 

Demonstraţia criticului este fără reproş. Cu riscul de
a deveni exhaustivă, lista exemplelor alese are darul
să-l lumineze pe cititor. Astfel este simbolistica primelor
două capitole din Vânătoarea regală, intitulate Moartea
unui armăsar care nu se mai întoarce şi Marea Roşie.
Primul, sub pretextul real că dacă un meci, dintre Ştiinţa
Câmpuleţ şi Dinamo Turnuvechi, a fost sau nu trucat,
unde autorul dezbate, de fapt, problema adevărului.
Există el, sau nu? Unul dintre personaje declară că
acesta nu există şi e o iluzie pentru om ca să-l caute
toată viaţa. Extrem de ascuns în simboluri este al doilea
capitol. Pretextul real ar fi o călătorie pe care o face na-
ratorul (Nicanor) cu Fiatul personal, între două localităţi.
La un moment dat, nimereşte într-un şanţ, maşina se
strică, şi ghinionistul iese la ocazie. Se oferă să-l ducă
până la destinaţie o maşină în care se află şoferul şi alte
două femei, pe care Nicanor le însoţeşte până acasă la
ele. Dimineaţa pleacă, dar revine la domiciliul acestora,
unde crede că şi-a uitat cheile de la maşina personală,
cu care ocazie află că cele două femei au fost găsite
moarte. Cine a comis crima? Prilej pentru creator de-a
încifra în ambiguitatea situaţiei fel de fel de presupuneri.
În fond, şi aici se pune tot problema adevărului. Dar lu-

crurile sunt ceva mai concretizate. În dezbatere şi în ac-
ţiune este invocată persoana lui Moise. Ba chiar şi ac-
ţiunea biblică cu trecerea de către evrei a Mării Roşii,
prin izgonirea lor din Egipt, de data aceasta relevată în
visul lui Nicanor. Ce e cu Moise? Se ştie despre noul
Mesia, că a murit, dar a şi înviat. Are vreun amestec în
crimă? Are, de vreme ce acesta este un personaj du-
bios, care promite oamenilor să-i conducă către un fals
Paradis. Moise simbolizează voinţa malefică comunistă
de a schimba paradigma lumii. El nu este un om de
rând, ci vizionarul în rău, fiindcă, face observaţia criticul,
orice schimbare în lumea lipsită de Dumnezeu duce ire-
versibil la nenorocire. Prin urmare, în gândirea şi modul
de-a fi al lui Moise, se poate ascunde marele ideolog
marxist sau leninist. Iar Marea Roşie nu este altceva
decât Marea Rusie Roşie. Drumul oamenilor către
Câmpuleţ, la medic, spre a vedea care şi cum s-a îm-
bolnăvit de turbare (frica de moarte) este apoteotic. „Pe
dinăuntru licărea şi în el frica de turbare cum licărea şi
în mine şi în Lereu şi în toţi cei care eram nevoiţi să
mergem spre Câmpuleţ, pe un drum fără viitor.”, poves-
teşte Nicanor, ipostaziat în vocea naratorului. Nu se ştie
care şi cum e bolnav, care şi cum are să moară, doar
că drumul către Câmpuleţ (comunism) este fără viitor.
Şi se mai ştie sigur că Moise nu va muri, fiindcă el zace
de maladie à la mort, adică neputinţa de a sfârşi prin
moarte, ca blestem dat de Dumnezeu pentru faptele
gândite şi comise în numele lumii noi pe care o propo-
văduia. Până şi personajul poreclit „tunsa” are o cores-
pondenţă reală în apocalipsa prin care trece lumea
derepopesciană: „a se privi cu atenţie fotografia Anei
Pauker”, observă criticul.

Însăşi vânătoarea regală, decriptată cu atenţie, este
o parodie, care, deşi stârneşte râsu-plânsul, reuşeşte
să structureze mesajul creatorului: „imposibila întoar-
cere” la arhetipuri, într-o lume lipsită de sacru. Pasajul
în care Th. Codreanu reflectă această realitate este edi-
ficator: „Fireşte, ne aflăm în plin joc al sensurilor. Sigur
este că vânătoarea brăniştenilor nu aduce pacea şi bu-
năstarea în comunitate, ci răul suprem, turbarea şi
moartea. Mecanismul victimar pare să-l urmeze pe cel
arhetipal. Numai că resortul declanşator nu este înlătu-
rarea răului, ci divertismentul, semnalat de hohotele de
râs în jurul ţapului ispăşitor, câinele Franz Iosif.” În fond,
este vorba de un bâlci înţesat cu personaje-arlechin, în
care, pe baza unui joc tip haz de necaz, se încearcă lu-
cruri extrem de grave: acoperirea şi escamotarea fără-
delegilor comise de regimuri abuzive şi totalitare,
albirea indivizilor cu statut şi comportament criminal, dar
acest jalnic joc devine gratuit, căci conform observaţiei
lui Freud, nu e greu să comiţi o crimă, ci să ştergi ur-
mele. „D.R. Popescu, încheie criticul huşean, reuşeşte
să surprindă, într-o proiecţie romanescă singulară, toată
această tragedie întoarsă a istoriei, în care niciun sacri-
ficiu uman nu mai poate aduce renaşterea comunităţii
bântuită de secularismul utopiilor moderne şi postmo-
derne. Aceasta este antigeneza lui D.R. Popescu.”



eseu

74 SAECULUM 5-6/2018PR
O

Despre cultura de ieri și românii de azi se intitu-
lează cartea de dialoguri pe care jurnalistul Narcis Dorin
Ion (același care ne-a dat și convorbirile cu Dan Berin-
dei sau cu Mihai Dim. Sturdza) i-a consacrat-o în 2017
lui Răzvan Theodorescu (Ed. RaoClass), convorbire în
care academicianul și omul de cultură Răzvan Theodo-
rescu disecă viața științifică și culturală din România de
la începuturile sale studențești până la ora de față. 

Aflată la întretăierea dintre memorialistică și interviu,
cartea e, din multe puncte de vedere, una dintre cele
mai incitante incursiuni în mai multe „lumi” ale societății
românești din anul 1939, când s-a născut Răzvan Theo-
dorescu,, până în prezent. E vorba de o copilărie și o
adolescență fără griji, consumată în casa unor boiernași
luminați cu multiple legături de familie cu puternice
ramificații în „lumea bună” a societății pe care comunis-
mul a subminat-o continuu, proletarizând-o și supu-
nând-o la mari cazne materiale. De politica luptei de
clasă n-a scăpat nici studentul strălucit de mai târziu,
deoarece, în 1959, succesele la învățătură i-au fost în-
trerupte de o trimitere „la munca de jos”, de unde a fost
salvat în cele din urmă de acad. George Oprescu, care
l-a adus la Institutul de Istoria Artei, deschizându-i largi
posibilități de afirmare în cercetare. Munca și
perseverența, îmbinate cu înzestrarea nativă, l-au pro-
pulsat repede în postul de director adjunct științific
(1972-1977), de membru în Comitetului Național
Român de Studii Sud-Est Europene și coordonator al
volumului al III-lea din tratatul de Istoria românilor, de
profesor și rector la Institutul „Nicolae Grigorescu” sau
de director al Radioteleviziunii naționale. 

Drumul acestei sinuoase deveniri formează obiectul
cărții, prefațată cu competență de Virgil Cândea și
postfațată de un bun analist al fenomenului cultural și
științific românesc, Alex. Mihai Stoenescu, cel care știe
să atribuie autorului meritele de precursor în cazul unor
teorii noi pe care le vehiculează (teoria coridoarelor cul-
turale, a mentalității tranzacționale și a ortodoxiei civili-
zatorii), aspecte puse în evidență încă din perioada
1974-1982. Atunci s-a născut cea dintâi carte a viitorului

academician intitulată Civilizația românilor între evul
medieval și modern. Orizontul imaginii (1550-1800), ur-
mată de cea intitulată Bizanț, Balcani, Occident la înce-
puturile culturii medievale românești din 1974.
Analizând cu acribie liniile de dezvoltare ale artei sud-
estului european de la Bizanț până în zona marcat or-
todoxă a Greciei, Bulgariei, Serbiei și României,
pigmentate și cu contribuții remarcabile ale vlahilor sud-
dunăreni, s-a desprins observația pertinentă potrivit că-
reia pe rutele comerciale cele mai importante ale
populațiilor din Balcani s-au suprapus tendințe culturale
și religioase explicite, consolidate de construcții arhitec-
turale specifice, transpuse în monumente de artă care
nu pot fi ocolite. Între aceste popoare balcanice a exis-
tat o unitate de credință ce s-a manifestat ca o formă
de rezistență la presiunea musulmană, înlesnită de un
fond străvechi iliric și latin cu conotații autohtone extrem
de puternice, emanate din cadrul enclavelor „valahe”
străvechi, care a constituit liantul unui mod propriu de a
concepe religiozitatea, cultura minoră și cea majoră,
cum le numea Blaga, edificate pe tradițiile bizantine co-
mune. Pe baza unui vast material, adunat cu trudă
dintr-o serie de izvoare puțin studiate, adâncite prin
observații la fața locului, Răzvan Theodorescu a pus în
lumină întreg ansamblul imaginarului balcanic, de la pri-
mele sale manifestări zonale până la eflorescența brân-
covenească și isihastică de pe teritoriul românesc, unde
vechile mănăstiri rămân până târziu centre de cultură
de o inegalabilă expresivitate, oferindu-i o coerență și
o luminozitate nouă. Este în fond cartea unei construcții
științifice consecvente, care îl face să se opună planului
megalomanic al lui Ceaușescu de a crea un București
fără biserici și fără rădăcini în trecut, încercând să fe-
rească de demolare această minunată zestre a capitalei
noastre. Oponent deschis al politicii culturale a dictato-
rului român, Răzvan Theodorescu nu s-a sfiit să înfrunte
nomenclaturiștii de duzină și politrucii epocii, aceia care
au adăugat la tragedia elitelor românești încă o zonă de
vulnerabilitate, supunând-o unui atac continuu, ce a dus
la impasul social-politic și cultural de astăzi, redus la ex-

Mircea Popa

RĂZVAN THEODORESCU 
ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI POLITICĂ
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presia sa de „mahalagism” generalizat. În fața acestui
val de barbarism, Răzvan Theodorescu s-a legitimat cu
cărți fundamentale, precum cele intitulate Elementele
bizantine, balcanice și occidentale la originile culturii
medievale românești (1972), Bizanț, Balcani, Occident
la începuturile culturii medievale românești (1974), Un
mileniu de artă la Dunărea de Jos (1976), Civilizația ro-
mânilor între medieval și modern (1987), fapt ce ridică
la o nouă treaptă valorică nivelul de cercetare a artei
românești de la stadiul Oprescu-Vătășanu.

Opiniile tranșante și analizele extrem de lucide pe
care le face intervievatul aruncă o lumină extrem de pu-
ternică asupra destinului poporului român din ultima ju-
mătate de secol, contabilizând poticnelile, greșelile,
deciziile politicului, care au cauzat o tot mai mare disi-
pare a factorului cărturăresc autentic, și înlocuirea lui
cu figuri pudibonde de parveniți analfabeți, de
nespecialiști notorii, transformând țara noastră într-o
lume a contrastelor, marginalizând, ocultând și bagate-
lizând componentele vechii lumi solide și întreprinde, și
inoculând nocivul bacil sovietic, în însuși eșafodajul
construcției statale românești. Preluând cu o prea mare
fidelitate metodele și tacticile staliniste și aplicându-le
cu extremă ostentație asupra propriului popor, forțele
politice românești au distrus sistematic tocmai osatura
viabilă și elitistă a sistemului formativ și de educație,
acela care a stat la baza tuturor formelor de progres ab-
solut al țării. Prin adoptarea luptei de clasă și a
fetișismului dosarist, elitele țării au fost alungate din
templul lor, trivializându-le și supunându-le unui proces
procustian de spălare a memoriei naționale,
înlocuindu-le cu erzațuri și clișee care au creat o pătură
de hiperanaliști distrugători de tradiții și de gândire con-
structivă. Elemente de tipul Boia și chiar Patapievici și
Liiceanu și Neagu Djuvara constituie un prag de eșuare
minimală pe care profesorul refuză să-l treacă. Poate
de aceea acordă autorul o atenție importantă „boierimii”
moldovene din care provine, lume cu încrengături dintre
cele mai remarcabile în zona elitismului cultural și eco-
nomic ce domină evocarea din începutul cărții. Această
primă parte a lucrării, care dă impresia de soliditate și
organicitate, de autentic lustru european, cu armonia
vădită dintre arhitectonic și rural, cu o lume cultivată,
știutoare de mai multe limbi străine, cu pian și bibliotecă
acasă, contrastează puternic cu aceea care a urmat
după 1944, când noii parveniți au pornit campania de
demolare a tradițiilor și a instituțiilor încetățenite, spre a
institui în locul lor arbitrariul și haosul. Vechile răzeșii și
boiernășii locale, constituind lumea statornică a unei
societăți moldovenești pilduitoare, puternic ancorată în
progresul efectiv al neamului, așa cum a fost el moștenit
de la Marea Unire, sunt zugrăvite cu o puternică notă
de afectivitate și solidaritate umană. Asistăm apoi la
„decojirea” mai multor straturi de memorie trăită, straturi
care umplu cu o materie vie vibratilă suprafața unor
zone de existență „bio-degradabile”, începând cu
învățământul românesc, cu cultura și știința de după al
Doilea Război Mondial, când oamenii cei mai importanți
ai țării, între care și supraviețuitorii Marii Uniri, au fost
aruncați în închisori, un mare potențial constructiv pier-
zându-se în acest fel. Au rămas pe ici-colo oaze de

umanitate și urbanitate cultural-științifică, cu profesori
renumiți, care s-au salvat într-un mod sau altul, perpe-
tuând știința și cultura cu metode preluate din marile
universități în care au învățat. Între ei se situează iluștri
reprezentanți ai învățământului istoric de la Universita-
tea din București, vârfuri la care se raportează necon-
tenit autorul acestor rânduri: Oțetea, Berza, Pippidi,
Papacostea, Nistor, Condurachi, Tzigara Samurcaș,
Eugen Stănescu, Emil Lăzărescu ș.a., făcând parte din
acel creuzet de mare valoare al științei românești care
și-a perpetuat vitalitatea prin Academie și Universitate.
Desigur că acest bloc compact de oameni cu studii so-
lide în străinătate a început să fie fisurat de noile alu-
viuni doctrinare ale momentului, precum Barbu
Câmpina, dar și de învățați oarecum depășiți ca Vasile
Maciu, a căror știință nu-i mai spunea nimic. Biografia
sa se întretaie și cu alți supraviețuitori care îl mar-
chează, cum ar fi blocul „arhiviștilor” și științelor auxi-
liare, în rândul cărora se numără Aurelian
Sacerdoțeanu, Emil Vârtosu, N. Bogdan sau blocul ar-
heologilor și al oamenilor de artă în rândul cărora se
aflau G. Oprescu, Ion Frunzetti, E. Lăzărescu, oameni
care și-au pus cu toții amprenta asupra formației sale.
Chiar dacă a suferit epurarea din Universitate, trebuind
să-și spele dosarul cu certificatul de „muncitor”, Răzvan
Theodorescu, care știa din familie mai multe limbi și
care s-a perfecționat mereu în contact cu noii profesori
pe care i-a avut, a reușit să depășească stadiul ideolo-
gic de tip Iulian Cârțână, spre a se impune ca un tânăr
de real viitor în domeniul științei. Ajuns să lucreze ca
cercetător în cadrul Academiei Române, își devansează
pas cu pas posibilii concurenți, elaborând lucrări ce îl
impun în chiar nucleul dur al științei și artei românești.
Atunci când ne vizitează țara aleși învățați francezi, tâ-
nărul cercetător îi conduce la mănăstirile din Moldova
și în alte locuri încărcate de istorie, dovedind că poate
face față de la egal la egal în confruntarea cu acești soli
ai academismului francez. Noul aspirant la un loc pro-
priu în istoria artei medievale de la noi obține în anii li-
beralismului ceaușist primele premii, primele
recompense academice, urcând treaptă cu treaptă,
odată cu ieșirea din scenă a vechilor săi dascăli, atin-
gând an de an performanțe care îl impun ca unul dintre
oamenii de seamă ai cercetării noastre academice. Cu
toate stavilele ce i-au fost puse în față de culturnicii vre-
mii, ajunge să fie un nume popular și respectat, atât de
somități, cât și de marele public, datorită emisiunii mult
îndrăgite, „Tele-Enciclopedia”, astfel că evenimentele
din decembrie 1989 l-au găsit dispus să se implice în
angrenajul evenimentelor schimbării pornind de la o
relație personală cu Ion Iliescu (care l-a ajutat să treacă
peste impasul din tinerețe) și primind toate ofertele pe
care acesta i le-a făcut.  

O nouă etapă biografică de mare reverberație se
deschide acum în viața omului de știință, încercând să
experimenteze pe viu dacă împletirea știință-politică ar
putea fi una profitabilă imaginii sale sau, dimpotrivă,
dacă ea i-a diminuat efigia. Este vorba de momentul în
care a fost propulsat de Ion Iliescu în postul de
președinte al Radioteleviziunii Române, fiind implicat
alături de acesta într-o serie de evenimente ardente.
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Pentru unii, el rămâne la stadiul de agent iliescian de
primă mână, rol pe care și l-a asumat și pe care nu-l re-
gretă nici în clipa de față, deși aportul său la zodia
schimbărilor a constituit obiectul unei cărți distincte,
Cele 900 de zile ale manipulării (1994). Pentru alții, el
ar fi avut un rol esențial la temperarea „zelului” stângist
al cuplului Iliescu-Roman, de observator lucid al eveni-
mentelor, atenuând forța deciziilor pripite și oferind un
cadru de acțiune aparent democratic tuturor forțelor
care doreau să se exprime public. Este însă clar că lo-
zinca născută atunci sub presiunea faptelor, „Ne-ați
mințit poporul / cu televizorul”, a rămas ca o formă de
respingere a oricărei ingerințe în sistemul aperceptiv al
maselor, aducându-se în discuție şi atitudinea oarecum
ezitantă în cazul celor trei mari personalități reprezen-
tante ale tradiției politice interbelice, și anume Corneliu
Coposu, Ion Rațiu și Radu Câmpeanu, la care se
adaugă și Regele Mihai, tratat cu reticență, dacă nu cu
ostilitate. Deși remarcăm printre rânduri o oarecare în-
cercare de cosmetizare a acestor raporturi, intervievatul
punând accent pe independența și buna sa credință,
există încă multe zone nebuloase ale acestei coabitări
cu principalii actori ai noii puteri, chiar dacă în unele
situații rolul său a fost binevenit. Am aminti astfel modul
elegant în care s-a dispensat de cei 38 de colaboratori
„neautorizați”, de felul cum a tratat episodul CADA și pe
cel al lui Doru Braia, dar și modul în care a alcătuit noua
schemă a Televiziunii (cu Eugen Preda, Emanuel Vale-
riu sau Radu George Serafim) sau cum a colaborat cu
Sindicatul Liber din Televiziune reprezentat de Dumitru
Iuga. Toate marile bătălii politice de atunci s-au dus și
prin implicarea televiziunii, dacă ar fi să amintim doar
grupurile Ticu Dumitrescu, GDS, Alianța Civică, Alexan-
dru Stark, Ion Caramitru, Gelu Voican Voiculescu, Eve-
rac ş.a., istoria politică a țării noastre neputându-se
scrie fără aceste depoziții ale fostului director și ale co-
laboratorilor săi. Nu trebuie trecut cu vederea nici per-
sonaje precum Brucan, Brateş ş.a. pe care directorul
Televiziunii i-a tratat cu oarecare toleranță și spirit de
echilibru, foarte necesare în acele clipe tensionate, dar
care au dus la tălmăciri și răstălmăciri viitoare.

Televiziunea Română, oricât am încerca s-o ocolim,
a avut un rol determinant în schimbarea de mentalitate
de după ’89, propulsând în mediul public numeroase fi-
guri patibulare, cum ar zice Eminescu, a căror prezență
zbârnâitoare ar fi necesitat punerea într-un insectar de
opinii tranșante și de caracterizări savuroase, pe care
intervievatul le ocolește. Oricum am lua-o, perioada sa
de la conducerea Televiziunii Române, cea de la minis-
terul Culturii și cea de la instituția Audiovizualului con-
stituie etape de mare confruntare de opinii, de etalare
a contrastelor și dezechilibrelor, de care Răzvan Theo-
dorescu nu se poate dezice. E drept că și funcția era
de așa natură, încât și într-un caz și într-altul să nu
poată satisface pe toată lumea, dar mineriadele, epi-
soadele Pieței Universității se răsfrâng, cu toată încăr-
cătura lor diabolică, și asupra instituției de care vorbim.
Fără doar și poate, viața lui Răzvan Theodorescu s-a
identificat cu această sarabandă de schimbări politice,
soldate nu de puține ori cu repercusiuni grave asupra
viitorului nostru, căreia, din păcate, vrând-nevrând, el

însuși i-a dat o anumită glazură. E drept că în acei ani
exista un singur post de Televiziune, cel pe care l-a con-
dus domnia sa, dar poate că și tipul de audiovizual care
a fost creat sub patronajul său și care a dus la elimina-
rea treptată și brutală a culturii, literaturii, artei din cir-
cuitul valorilor naționale a fost un efect de bumerang pe
care tot politica domniei sale a acceptat-o prin lipsa de
norme și principii clare. Să nu ne facem că am uitat care
a fost procesul ocult prin care acest post tv naţional a
fost transformat într-o televiziune aservită și o portavoce
a „comunismului cu față umană”. Dacă inițial Răzvan
Theodorescu a dorit să arate lumii românești că mai
există o oază de rezistență populară, pe care el s-a
încăpățânat s-o reprezinte, până la urmă a sfârșit prin
a se pune la dispoziția regimului nou instaurat. Cu toate
tentativele de promovare a pluripartitismului oferite opi-
niei publice, punând la dispoziția partidelor politice
șanse egale de emisie în drumul țării spre o democrație
autentică, procesul complex prin care a trecut instituția
mamut pe care a condus-o și care avea atunci 6.500 de
angajați a fost un lung calvar cu implicații multiple, din
care e de mirare că a scăpat cu fața curată. Rămâne
fără îndoială un paradox al epocii faptul că tocmai
urmașul unor familii boierești cu ștaif, acest fost student
epurat din universitate și trimis la munca de jos a deve-
nit un pion de bază, cu voia sau fără voia sa, al lumii de
tranziție pe care regimul Iliescu-Roman a patronat-o cu
vădite și insalubre manifestări, ale căror consecințe sunt
resimţite și astăzi. Este limpede că legile audiovizualu-
lui, elaborate atunci în pripă și fără prea multă
experiență, produc acum efecte năucitoare în planul
educației naționale și că o schimbare a lor ar fi neapărat
necesară. A neglija până la exces tot ce este produs
cultural și a-l înlocui cu erzațuri evenimențiale de du-
bioasă extracție, cu accidente, cumetrii, manele, pro-
duse de kitsch, cu disecarea până la epuizare a
reacțiilor politice imediate au dus climatul social la „ma-
halagizare”, așa cum singur o recunoaște. Intențiilor
bune ale lui Răzvan Theodorescu li s-au suprapus nu-
meroase alte aluviuni ce au erodat imaginea unei
democrații vii și autentice, lăsând-o la mâna unor poli-
ticieni cu interese străine neamului, acțiune nefastă și
dăunătoare, având drept rezultat marasmul socio-politic
în care ne aflăm. 

Cartea de dialoguri semnată de Narcis Dorin Ion
conține însă și alte momente nodale în biografia omului
de cultură Răzvan Theodorescu. Unul dintre acestea
este reprezentat de studiul de genealogie, pe care au-
torul îl așază la începutul cărții, urmat de un altul, tot
atât de important, vizând elogiul pe care omul de știință
Răzvan Theodorescu îl aduce învățământului istoric ro-
mânesc din perioada studenției sale și din cei dintâi ani
în care a funcționat ca cercetător la Academia Română.
Sunt ani de bogată inițiere în tainele meseriei, ani în
care profesorii săi iluștri s-au întrecut în a-i oferi bazele
unei instrucții de ordin superior, dotat cu intuiții și cu
corecții pe care s-a silit să le implanteze la nivel sud-est
european, printr-o asociație în a cărei conducere a
ajuns. Salvați din fața tăvălugului dejisto-jdanovist, oa-
meni de formație solidă ca Andrei Oțetea, Dionisie Pip-
pidi, Emil Condurachi, Mihai Berza, Ion Nestor, Tzigara
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Samurcaș, Eugen Stănescu își aveau rolul și locul în
contextul învățământului românesc, constituind repere
sigure în dezvoltarea viitorilor lor discipoli în medievis-
tica românească, de cunoștințele lor beneficiind din plin
noile generații de studenți. Paginilor consacrate acestei
munci de forjare universitară li se adaugă cele privitoare
la Academia Română, acoperind cu referințele lor eve-
nimente de o mare importanță. Iată doar una dintre
acestea: „El [Iliescu] capta pe toată lumea și de foarte
multe ori – cum a fost cazul lui Bebe Ivanovici, pe care
îl ținea în partid pentru că, spunea Iliescu, aducea voturi
– am avut proba că pe Iliescu îl interesa nu atât calitatea
oamenilor, cât mai ales numărul de voturi. Și de foarte
multe ori oamenii din jurul lui erau de proastă calitate
[...] Neavând copii, Revoluția era copilul lui.” 

Se află în aceste mărturisiri și date despre o seamă
de inițiative, precum sărbătorirea lui Mihai Viteazul, a
Unirii etc., observații
de bun-simț, valabile
și demne de atenție
legate de o politică a
cărții și a culturii. Așa
este cazul cu preda-
rea istoriei în liceu
(situație „catastro-
fală”), sistemul de
doctorat Bologna care
este pentru el o „ne-
norocire” ce a dus la
banalizarea doctora-
tului având ca efect o
inflație de doctori tot
mai slab pregătiți. Nici
viața politică nu e mai
strălucită, aceasta
fiind calificată drept
„sordidă”, ilustrând cu
asupra de măsură „incultura masivă a lumii contempo-
rane”. Rezultatul slabei performanțe a învățământului
nostru este prezența unui „public profund mahalagizat”,
reflectat până și în institutele Academiei Române, unde
este „un haos organizat” întreținut și de lipsa unui ma-
nagement corespunzător, dar și a fondurilor, care blo-
chează pur și simplu sectoare întregi cu tradiție ale
Bibliotecii Academiei, precum cabinetul de Stampe,
Secția de manuscrise sau cea de numismatică. Opinii
demne de atenţie sunt apoi cele cu privire la situația din
muzee, cea despre culele și conacele României, întru-
cât „ne lipsește cultura păstrării patrimoniului”, iar „oa-
menii politici ai ultimului sfert de veac nu au cultură
istorică”. Preocupările științifice ar trebui să se îndrepte
în momentul de față către „istoriile regionale”, întrucât
nu crede în proiectul Uniunii Europene, care mai de-
grabă ne-a regionalizat decât să ne europenizeze. E
drept că toate aceste neajunsuri vin de la noi, deoarece
cei mai mari dușmani ai românilor sunt românii înșiși.
Momentul catastrofal din istoria noastră contemporană
îl socoate a fi fost perioada Băsescu, ins primitiv domi-
nat doar de instinctul ancestral al banului, călcând în pi-
cioare toate principiile unei bune guvernări. Așa a ajuns
și patriotismul să fie condamnat și să fie considerat un

defect al intelectualului adevărat, chestiune asupra că-
ruia intervievatul se pronunţă mai neacademic, dar
tranșant: „Cei care critică patriotismul sunt idioți.
Naționalismul – așa cum l-a avut Maiorescu, Iorga sau
Rădulescu-Motru – este un concept ultra pozitiv.” Altă
tară a societății noastre contemporane este modul în
care îl tratează pe intelectualul de vocație, deoarece
„omul de cultură nu contează acum la noi”, iar societa-
tea noastră „este puternic fracturată și mahalagizată”.
Astfel de adevăruri, aflate din gura unui om respectat și
iubit, sunt extrem de binevenite în clipa de față, pentru
a ne conştientiza bolile și a le trata corespunzător. Chiar
și față de politica bisericească are unele epitete tari,
între care nu lipsește cel de atitudine „mitocănească”.

Beneficiar al unei culturi vaste, cu o disponibilitate
de migrație prin cele mai multe dintre domeniile vieții
noastre social-politice și culturale, Răzvan Theodorescu

este un interlocutor
simpatic și plin de
vervă. Cozeria lui e
spirituală și se ba-
zează pe o experiență
de viață bogată și pe
un simț de observație
ascuțit, care nu
ocolește adevărul,
chiar când aceasta
poate indispune.
Aflăm astfel că în
sânul Academiei nu
există nicio coeziune,
ci doar o polarizare pe
bază politică sau pe
interese de grup. În
cadrul acesteia, nu se
sfiește să se consi-
dere „academicianul

cu cea mai mare vizibilitate”, care ar fi meritat a fi chiar
președinte, fiind singurul din zona umanistă care are o
funcție internațională și cu lucrări ce aduc puncte de ve-
dere noi. Este, în opinia noastră, o pledoarie pentru
meritocrație, deoarece și Academia a făcut destul de
multe compromisuri și oameni chiar cu lucrări modeste
au fost trecuţi în rândul „nemuritorilor”. Poate că anu-
mite criterii de calitate ar trebui introduse și în zona
indemnizațiilor de merit, unde destul de mulți favorizați
ai sorții au fost trecuți pe liste din motive cu totul străine
de performanță, stimulând inactivitatea și lenevia.

Stilistic vorbind, cartea pare a fi o continuă spove-
danie, întreruptă absolut aleatoriu de autorul care sem-
nează cartea. Poate că ar fi mai indicat ca acest tip de
scrieri să-l aibă ca principal autor pe mărturisitor, și nu
pe cel care întreține focul aducând vreascuri. 

Aş mai adăuga observaţia că, în unele cazuri, orali-
tatea dă pe dinafară, ducând la repetiții, la reveniri și
chiar la fraze scurte menite a servi temporizării. În an-
samblu, ele nu verifică aici tipul stilistic iorghist (așa cum
și-l dorește interlocutorul), ci sunt acomodate vorbirii in-
tempestive și unei cursivități declarate. Totuși, în an-
samblu, cartea se citește cu plăcere și cu o doză de
interes mereu ridicat.

Focşani – „Strada Mare a Unirei spre Centru”



eseu

78 SAECULUM 5-6/2018PR
O

Victor Iliu – „a desena timpul”

Ca și alte scrieri ale lui Nicolae Cabel (Memoria ca
o capcană, de pildă), şi această carte este un fapt cul-
tural în legătură cu Victor Iliu, realizat prin strădania dis-
cipolului, cu ocazia sărbătoririi centenarului nașterii
autorului capodoperei cinematografice românești „La
Moara cu noroc”. Sunt adunate împreună câteva zeci
de comentarii la realizările lui Iliu, ca artist și ca om,
fragmente dintr-un jurnal al acestuia, poezii ale lui, scri-
sori de la fratele său Iosif și de la alte personalități mai
mult sau mai puțin culturale. În acest fel, Iliu este pre-
zentat în evoluția sa, din copilărie până la prematurul
său deces, în cadrul epocilor pe care le-a străbătut, cu
pâlpâiri democratice și teroare totalitară de diferite
intensități, în funcție probabil că mai mult de conjunctu-
rile astrologice decât de voința oamenilor, dovadă fiind
faptul că puternicul comunist Pătrășcanu a fost con-
damnat și ucis, ca ultimul dușman al partidului comunist
din România. Ceea ce impresionează este măiestria cu
care arta narativă și de stabilire a succesiunii evocărilor
conferă farmec estetic unor vremuri sinistre pe ansam-
blu. Aveam impresia că dintre cei care-au studiat și pe
la Moscova, numai tatăl meu n-a devenit K.G.B.-ist. Iată
că nici Iliu n-a devenit și acest fapt mă face să cred că
și acolo s-a operat o selecție în funcție de oportunism,
acesta fiind de fapt suspendarea moralei proprii, pentru
a ajunge ceva mai sus decât meriți și înaintea celorlalți.
Cartea are un motto din D.I. Suchianu: „Aș vrea o frază
care să zică lumii întregi admirația și iubirea mea pentru
acest prinț al gândirii cinematografice românești”. Și
aici, prefața aparține lui Titus Vîjeu, de la care aflăm că
titlul volumului e inspirat dintr-o formulare a lui Gheor-
ghe Tomozei. Educat și instruit inițial la școli din Siliștea
Sibiului, cu profesori luminați la Viena, dar ținând sus
împotriva maghiarizării forțate stindardul latinist al
Romei, Victor Iliu, ca și fratele său Iosif a avut parte de

armonioase influențe latine și austro-germanice care
le-au rotunjit nu numai fraților Iliu, ci tuturor colegilor lor
de studii, un univers intelectual vast și bine structurat.
Școala cinematografică italiană, cu marii ei regizori, a
rodit în tot perimetrul culturii latine, la el acasă, și din-
colo de acesta, printr-o temporală supremație extraco-
mercială. Pentru marii regizori europeni din afara Italiei,
ca Iliu sau Loteanu, învățătura Hollywood-ului devenise
un accesoriu obligatoriu, ca școala de conducere auto,
meseria și-au însușit-o mai mult de la italieni, cinema-
tograful englezesc fiind excesiv de riguros pentru entu-
ziasmul nostru de sorginte latină și-ncă de la un anumit
nivel în jos, chiar cu influențe levantine. Toți autorii
participanți cu o pagină sau cu zece, la conturarea
personalității lui Iliu își amintesc de un succes al lui, sau
măcar de o remarcă de maxim bun simț. Mircea Alexan-
drescu reproduce din Iliu: „Demonstrație de conciziune
și expresivitate: în 22 de minute, Keaton a exprimat un
text Beckett, fără să se fi folosit de un singur cuvânt. E
un Beckett al ecranului. Vezi, de mult mă gândesc eu,
cu tot respectul pe care-l am pentru replica rostită, că
un film trebuie văzut măcar o dată fără bandă sonoră.
Ca să-l înțelegi din imagine. Să spună tot, fără vorbe…
cu filmul mut, zic eu, a murit adevărata școală a actoru-
lui de film. Ne-a invadat teatrul, care va fi deviat evoluția
imaginii mișcătoare. O să se revină…” Elisabeta Bostan
considera filmele lui „modele vii pentru tânăra
generație”. Marea majoritate a autorilor antologați aici
scriind despre Iliu s-au întrecut pe sine, în sensul că au
afirmat subtilități și desăvârșiri pe care pentru ei sau
pentru alții nu le-ar fi găsit. Iată ce semnează Ioana
Bulcă: „Arta se face cu dragoste pentru oameni. Mi-e
greu, îmi este tare greu să vorbesc despre Victor Iliu.
Nu găsesc cuvinte potrivite, toate îmi par sărace. Amin-
tire lui este închisă undeva, în inima inimii mele, într-un
loc sfânt, numai al lui…. Victor Iliu – un exemplu pentru
noi toți – surâsul lui plin de puritate și bunătate îmi va

Mihai Neagu Basarab

NICOLAE CABEL 
SAU ARTA OMAGIERII



eseu

79SAECULUM 5-6/2018PR
O

lumina întotdeauna sufletul.” Nicolae Cabel semnează
în acest volum aproape șase poeme în proză, dedicate
maestrului său. Mai întâi „Semnul plugului” în care
afirmă: „Lama de plug! Ce reprezentare mai sugera-
toare pentru efortul minții și al brațului!? Îngemănarea
lor dă viață acestui grâu care bântuie somnul de vară
al cailor… Am întâlnit la Săliște cai și berze și copii, oa-
meni frumoși, păduri mai ales…” Cred că „Nevoia de
profesori…” este textul cel mai esențial din acest ciclu.
Iată și de aici un fragment: „Din păcate, nu numai pentru
mine, profesorul a coborât (fizic) de la catedră prea de-
vreme. Lecția sa, lecția Omului revine cu o prospețime
debordantă. Cum s-au legat firele întâmplării, nici azi
nu știu. Dar era iulie, iulie 1968. Și l-am revăzut. Simțind
acut, poate atunci întâia oară în viață, că omul din fața
mea devenise icoană. Era un fel de sever, copleșitor
rămas bun, pentru totdeauna, de la cineva mai mult
decât drag. Și cuvintele acelea, ultimele, le-am sorbit
năuc (vă mărturisesc lucid acum), testament spiritual,
poate, dacă încerc să cred că apoi l-am onorat. Măcar
în parte… Voi încredința hârtiei, cine știe, vreodată,
cân dva, acele cuvinte profetice… Știu însă că în ziua
aceea m-au bântuit rimele unui poem în care revenea,
revenea o singură imagine – pe malul gol, cu dansul ni-
mănui…” În „Lecția unică, lecția necesară”, Cabel
povestește cum Iliu le-a prezentat „parabola cuceririi
Everestului. Un singur câștigător, performanță de ne-
atins, fără cei care au asigurat etapele. Puncte de rea-
zem pentru înainte-mergători…” Ion Caramitru își
intitulează una din contribuțiile la acest volum „Un artist
care s-a gândit numai la binele artei românești”. Cel mai
important critic de film al epocii, Călin Căliman este sin-
gurul autor prezent cu opt texte, inclusiv o cronică cine-
matografică la „Comoara din Vadul Vechi”. Interesant
mi se pare faptul că autorii se ierarhizează după talentul
cu care îl elogiază pe marele regizor. Din acest punct
de vedere, o scrisoare prin care un important personaj
politic își cere scuze că a omis să-i răspundă lui Iliu la
o scrisoare prin care acesta cerea ajutor aflându-se în
spital, reduc dimensiunile personajului la cele ale
puțintelei sale valori morale. Pe de altă parte, personaje
mai puțin cunoscute public dobândesc dimensiuni res-
pectabile dezvoltând portrete pentru regizorul Iliu care
dovedesc acel entuziasm în fața valorii ce apropie
personalitățile de elită, indiferent de de câtă
recunoaștere se bucură acestea. Nu fac nominalizări,
ca să nu mă compromit datorită nepriceperii mele în
lumea cinematografului unde respectivele persoane
discrete, dar de elită, sunt desigur cunoscute și foarte
respectate de către specialiști. Prof. Dr. Ion Sava Nanu
nu este singurul care ni-l prezintă pe „Un Victor Iliu ine-
dit: desenator și pictor”. Din păcate, Victor Iliu este pre-
zent cu prea puține texte din opera sa scrisă. Iată cum
începe „Planurile noastre: Ca orice operă artistică, un
film bun te obligă, după ce l-ai văzut, la meditații, te
urmărește stăruitor cu imaginile lui, cu amintirea perso-
najelor, cu chipurile, gesturile, cuvintele, privirile și tă-

cerile lor. Un film bun, în care regizorul a reușit să inter-
preteze în mod artistic și original realitatea și care te
pune față în față cu marile probleme și preocupări ale
vieții contemporane, este în același timp și un obiect de
artă, plin de idei, de sentimente, de poezie, de viață și
de frumusețe. Prin asta el iese din categoria filmelor de
serie, tradiționale, învechite și meșteșugărești care mai
ocupă un loc destul de mare, din păcate, pe ecrane. Un
film bun te ajută să vezi și să asculți în mod nou ceea
ce se petrece în jurul tău, să vezi și să asculți într-un
mod nou chiar și ceea ce este vechi în tine și în jurul
tău, dar care încă n-a murit, te ajută să explorezi lumea
și chiar s-o modifici. Deși cel mai prolific an al poetului
Victor Iliu a fost 1967, vom reproduce în continuare poe-
zia „Moment feudal/ (Excursie la Peleș)” compusă în
anul 1955: „Ora răsună-n bătrânul Castel,/ Și albele săli
prelung se-nfioară/ Arma uitată pe negrul rastel/ Ascultă
ursuză./ Noaptea adâncă și vie coboară…/ Apele sună,
ierburi foșnesc,/ Ierburi foșnesc…// Arma uitată pe ne-
grul rastel/ Și paloșul verde de gâde tresar:/ Portretul
domniței, alb, în pastel/ Anemic îi cheamă:/ Frații mei
dulci, stele răsar,/ Apele sună, oamenii dorm,// Oamenii
dorm!// Portretul domniței, alb, în pastel// Ochii lui palizi,
de fosfor, aprinde./ Pe armele în sânge spălate/ Lumină
presară:/ Străjeri adormiți, e târziu:/ Apele sună, jocu-i
făcut,/ Jocu-i făcut…/ Amin!” În volum urmează frag-
mente din jurnalul de filmare „Comoara din Vadul
Vechi”, de joi 15 august 1963, până la 18 septembrie
1963. Ultimul capitol  „Fuga temporum” conține texte de
Victor Iliu și Nicolae Cabel. 

Victor Iliu – Fuga temporum

Am în față un superb album în care alternează ima-
gini din filmele lui Iliu cu imortalizarea fotografică a unor
aspecte din biografia artistului, ca, de pildă, întâlniri me-
morabile cu colegi iluștri, premiere și premieri etc., fo-
tografiile arhivei Victor Iliu avându-l drept custode pe
Nicolae Cabel, care semnează și o explicație avertis-
ment pe pagina a doua: „Această carte-album, dincolo
de gestul firesc-omagial pentru un om de artă și un ire-
petabil PROFESOR, cuprinde în sine mărturii/informații
despre un timp istoric în care, în România, iarna învrăj-
birii a fost normă și rațiune socială… Chiar și așa, un
mentor și un discipol, Jean Georgescu și Victor Iliu, dar
și Paul Călinescu, au lăsat semne durabile în același
timp istoric în care destrucția devenise comandament
în sine… Reperele din acest volum, am convingerea,
vor completa seria de mărturii oferite în lucrările mele
anterioare: Victor Iliu, Victor Iliu – surâsul rezistenței,
Victor Iliu – a desena timpul. Cititorului, mai mult
decât gratitudine.” Albumul cuprinde șase părți și e
însoțit de rezumate în franceză și engleză. În deschi-
dere avem scrisoarea adresată de la Berlin, la 21 sep-
tembrie 1968, de către Liviu Ciulei văduvei lui Victor Iliu,
din care cităm: „Tot ce va însemna cinematografie în
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țara noastră, are la temelie gândirea frumoasă, clară și
munca plină de abnegație a lui Iliu. Ne-am văzut în ul-
tima vreme de puține ori, dar întotdeauna i-am purtat
un adânc respect, profesionistului și omului. Îi datorez,
alături de tot ce-am învățat de la el, faptul că mi-a stat
înainte ca model de omenie. El rămâne, pentru toți care
l-am iubit, și pentru cultura noastră, imaginea unui mare
artist, care și-a dăruit țării cinstea și modestia sa exem-
plare.” În formarea oricărui artist autentic conlucrează
mai mulți factori: un mare profesor ca model va fi întot-
deauna binevenit, în conjuncturi social-politice nefavo-
rabile, un asemenea maestru devine obligatoriu; apoi
Artistul are nevoie de sănătate și energie, ca să pri-
mească lecția și s-o prelucreze în propria lui voce; apoi
îi trebuie niște calități morale și absența unor defecte
morale, care sunt rezultatul educației primite în familie.
Cine crede că, ceea ce el nu știe, nu există, nu poate
face progrese, evoluția are la bază statul în genunchi și
privirea spre Cer. Despre un prost, un impostor sau un
ticălos poți scrie bine sau rău, despre on om de mare
valoare nu poți scrie decât cum ești tu. Un neica Nimeni
apare genial, pentru că e foarte modest, iar celebritatea
momentului se dovedește a fi vorbire seacă, fără
conținut, convențional, valoare-lustru, de ochii lumii. De
aceea, valorile devin din ce în ce mai incomode, nu se
mai editează colecțiile „Oameni de seamă”, de aceea a
evidenția o valoare reală a devenit un act de mare curaj,
aproape sinucigaș, existând o tendință la agravare. E
numai o problemă de temperament să arzi pe rug ca
Giordano Bruno, sau să șoptești după ce-ai abjurat „Și
totuși, se-nvârtește”. Fără această perseverență spre
dreptate în caracterul său, Galilei n-ar fi descoperit
nimic. Altul ne-ar fi împiedicat să rămânem proști la geo-
grafie. Mi-e și mie puțin frică. „…De illo tempore…”
esențializează cei doi ani în care cursul de regie de film
l-a mai avut ca titular pe Victor Iliu. A fost o clasă inițial
cu opt studenți: Petre Bokor, Nicolae Cabel, Eugen
Gheorghiu, Costel Iordache, Hortensia Mihalaș, Dan
Pița, Dan Popa, Mircea Veroiu, cărora, după un an li s-a
adăugat și sudanezul Youssouf Aidaby. Cabel insistă,
că „Profesorul iubea filmul”. Și transmite modul și inten-
sitatea acestei iubiri cifrat parcă, parcă în pauzele dintre
cuvinte, într-un mod care refuză pângărirea prin înțeles
inexact. Din afara profesiunii de cineast, doar poți să
simți că e ceva deosebit, care există la vârful tuturor
profesiunilor vii încă. Și pentru că tot trăim într-un stat
paralel astăzi, putem înțelege că Iliu crea, în mod cinstit
și chiar înălțător, o realitate paralelă, artistică, nobilă,
izvor de fericire pentru participanții îngenunchiați. Ur-
mătorul capitol, „Poliedrul memoriei” este alcătuit dintr-o
succesiune de portrete ilustrate, compuse ce către unii
din cei care l-au cunoscut: Mircea Alexandrescu, Petre
Bokor, Ioana Bulcă, Ion Caramitru, Călin Căliman, Ma-
nuela Cernat, Liviu Ciulei, Constantin Codrescu, Jean
Georgescu, Manole Marcus, Dumitru Titu Moga, Eca-
terina Oproiu, Lucian Pintilie, Titus Popovici, Romulus
Rusan, D.I. Suchianu, Gheorghe Tomozei. Fiecare a

surprins esența personalității marelui regizor și încă
ceva în plus. Dacă până aici ilustrațiile au fost mai puțin
numeroase, în capitolul următor „Viață, operă, viață”,
datele biografice ale lui Victor Iliu sunt bogat însoțite de
fotografii marcând momente semnificative din viața ar-
tistului. (Au fost foarte numeroase!) Născut pe 24 no-
iembrie 1912, deci la începutul zodiei Săgetătorului,
urmează școala primară, gimnaziul și liceul comercial
din Săliște. Din 1930 până în 1934 este student la Aca-
demia Comercială, dar „magnetul literaturii, al cinema-
tografului îl determină a nu-și lua licența”. În 1935
începe stagiul militar la cavalerie, dar miopia îl împie-
dică să-și încheie pregătirea militară. Funcționar la CEC
până în 1941, când devine asistent-operator de luat ve-
deri la Oficiul Național Cinematografic. În 1943 colabo-
rează la realizarea documentarului „Crucea Roșie
Română”. Pentru vederile sale tinerești-generoase de
stânga, este promovat la O.N.C. în anii 1945-1946. Par-
ticipă la o serie de festivaluri cinematografice
internaționale și/și desăvârșește studiile de regie cine-
matografică la Moscova, cu celebrul profesor Eisen-
stein, bolnav, spre sfârșitul vieții. De la 1 iulie 1950 până
la 30 aprilie 1953 – Vicepreședinte al Comitetului de
Stat pentru Cinematografie. De la 1 decembrie 1950
este și Director onorific al Institutului de Artă Cinemato-
grafică. În acest timp, semnează împreună cu Jean
Ge orgescu regia filmului „În sat la noi”, cu Marietta Sa-
dova regia filmului „Mitrea Cocor” și cu Sică Alexan-
drescu regia spectacolului filmat „O scrisoare pierdută”.
În legislatura 1952-1956 este deputat de Ocna Sibiului
în Marea Adunare Națională. În 1956 regizează singur
„La Moara cu noroc”. Participă la diferite festivaluri ci-
nematografice, inclusiv ca membru în jurii. Din 1963
este Președintele Asociației Cineaștilor din România și,
pentru scurt timp, redactor șef al revistei „Cinema”, apă-
rută tot atunci. În 1964 regizează „Comoara din Vadul
Vechi”. Capitolul următor, „Fuga temporum”, este un
nou prilej pentru Nicolae Cabel de a răsfira un buchet
de gânduri frumoase și informații biografice despre
maestrul său Iliu. Sunt fotografiate aici medaliile aniver-
sare, sunt corectate anumite acuze de la adversarii lui
Victor Iliu. Ultimele paragrafe din acest capitol: „Pentru
mine, numele Victor Iliu își are locul între două clivaje:
Angelicus și Maldoror. Cum Mitul lui Icar, revelat și
evocat de Profesor în prelegeri, dar și în evadările în
arealul picturii universale, nu poate fi dislocat de nimeni
din patrimoniul cultural al omenirii, îmi permit din nou, o
întrebare: Domnule Profesor, nu credeți că Mitul lui
Icar, de cealaltă parte a oglinzii, devine Pasărea Phö-
nix?” Epilogul are cinci rânduri: „27 mai 1996… Uni-
unea Cineaștilor în „haină de gală”… o sută de ani de
la prima producție cinematografică din România. Între
invitații simbolic distinși  – Liviu Ciulei. Lista s-a încheiat
cu domnia sa. Pe scenă, înecat de emoție, înnobilat de
lacrimi, a mulțumit, peste timp, profesorilor săi Jean
Ge orgescu și Victor Iliu.” 
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În succesiunea alertă a cărților lui Nicolae Dan Frun-
telată, recentul volum de proză Mai jos de Rai (Iași, Edi-
tura Tipo Moldova, 2018) se impune de la început prin
stilul ca scriitură și arhitectura atent calculată. Conce-
pută pe același tipar literar cu Lambretta (2015), păs-
trând de aici stăruința evocatoare și tonalitatea
lirico-poematică, cartea de acum primește o materie
care, deși impusă formal de aceeași relativitate spațială
și temporală, capătă mai multă greutate sub aspectul
implicării spirituale și al modalității de tratare și de vi-
ziune. Realităților precis localizate de până acum li se
adaugă un teritoriu mai larg, alcătuit din legende și fapte
istorice cu soluții și rezolvări ce aparțin, de obicei, prin
latura lor pitorească, așa numitelor „cărți populare”,
unde relatările obiective alternează subtil cu lungi amin-
tiri, episoade și detalii, multe dintre ele cu nuanțe abun-
dent legendare, cuprinzând chipuri de oameni
impunători, dar și de inși umili până la ridicol, cu povești
înspăimântătoare de prin locurile din Câmpia Dunării,
de pe lângă Băilești și Bălăcița din Mehedinți, istorioare
tragice cu iz exotic, povești fabuloase de dragoste și de
ură, cu răzbunări și crime cumplite, cu destine împlinite
pe alte continente, aventuri în lumea mare, ca în poves-
tea lui Titu, fratele cel mare din „neamul Calavânt cel cu
șapte copii”, ajuns prin America de Sud, în Columbia,
unde se îndrăgostește de Lina Benares de la Catedrala
de Sare de lângă Bogota. Nimic nu-i scapă autorului în
elanul său evocator reconstructiv. După fiecare poveste
își face loc o alta, semn al creației, al perpetuării și al
desfășurării, menit să exprime spiritul autorului, inventiv
și plin de vervă. Greu de stabilit unde realitatea înce-
tează să mai domine, pentru a-i face loc ficțiunii. De la
o poveste la alta, cu întâmplări și chipuri parcă din alte
vremuri, despre Constandina și „cele de-o seamă cu ea,
alde țața Măria lu’ Șișu, Nicolița Buga, fina Preda, Ioana
lu’ Lipan”, povești „cu morți, cu povești de sacrificiu, că
românii au știut să moară când trebuia și când nu tre-
buia”, toate parcă desprinse, sub raportul consistenței
pitorescului fabulos-poematic, din istorioare de genul
Șeherezadei. Evenimentele se multiplică și se distor-
sionează continuu, într-un fel de nesfârșite suprapuneri
ale unor situații prin mozaicare, cu tot mai bogate detalii

auzite de la părinți și bunici, de la oamenii satului, de
prin cărți, episoade alăturate după un plan cât se poate
de precis, multe dintre ele părând a fi extrase din proza
lui Panait Istrati și, mai recent, a lui Fănuș Neagu, după
cum povestea de dragoste dintre Puița lui Fane Iapă
Bâlbără, „viorist de șantan”, și Picu lui moș Costea,
ne-ar putea duce oarecum cu gândul la tânăra tătă-
roaică Uruma din romanul Pădurea nebună al lui Zaha-
ria Stancu, sau la alte povești de dragoste fatale din
literatura lumii. Peste tot ne întâmpină aceeași materie
prozaică, în care sublimul și grotescul, puritatea și de-
gradarea se amestecă pentru a da naștere la reprezen-
tări dintre cele mai deosebite ale existenței țărănești din
Țara Olteniei. 

Dincolo de insolitul unor fenomene ce alcătuiesc
umanitatea Bălăciței, cum ar fi „pomana de viu” a bunicii
Constanța-Constandina („că nu se știe, muică, dacă
ăștia s-or mai gândi să-mi facă atunci când n-oi mai fi”),
obicei ce ne apropie imediat de spiritul lumii descoperite
în Moromeții lui Marin Preda sau, cu deosebire, de în-
tâmplările și personajele din La lilieci de Marin Sorescu,
nu neapărat prin pitorescul lor, deloc de neglijat, de alt-
fel, cât mai ales prin reprezentările la nivel expresiv ale
unor tradiții autohtone, ale unei existențe saturate de
concret: „Sâmbătă s-a pus masa în curte, sub dud, o
masă lungă, de fapt două scânduri de lemn geluit aduse
de nea Florea Ciobănică, tâmplarul, pe picioare de
stâlpi groși, s-au dus bănci lungi să încapă toți vecinii,
în capul mesei stăteau Cocoana Constandina”, după
numele ei vechi românesc, „îmbrăcată frumos cu o ro-
chie lungă, neagră, cu niște nasturi strălucitori, cu părul
negru pieptănat în conci și cu o basma neagră de mă-
tase legată cochet deasupra. Pe băncile de lemn s-au
așezat vecinii, țața Măria lu’ Șișu, Lipu și nevastă-sa,
învățătorul Sanda cu doamna lui, familia Purdă și Florea
Gherghe croitorul, finu’ Bojin și fina, rumenă la față și
pusă pe petrecere, Florea Ciobănică și țața Lenuța, co-
legii lui tata și ai lui mama, soții Popa, doamna Ionescu,
specialista în menaj, fostă soție de director de bancă,
Costică Mitucă, țața Lina Petricana, subreta lui mamaia,
alde Bușamete, erau mulți și gravi, îmbrăcați de dumi-
nică, aveau o fitece sfială. Pe masă erau colive ornate

Marin Iancu

O CARTE MAGICĂ
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cu bomboane, colăcei albi de grâu arnăut, câteva pâini
coapte în țăst, felii mari de brânză, roșii, ceapă albă și
roșie, ardei iuți. Nu găsise tata măsline, ehei, măslinele
ar fi fost ceva special, dar s-au mulțumit cu niște șuncă
păstrată în pivniță”. 

În paginile ei cele mai consistente, Mai jos de Rai
este expresia unei atmosfere de început de lume, în
care oamenii își puteau trăi până la capăt pasiunile,
unde nimic nu poate înfrâna bucuria și durerea, plăce-
rea și suferința, cu „povești sentimentale”, cu momente
de dragoste pustiitoare, cu un anume iz de picaresc,
precum în descrierea aventurilor lui Mânzu, copilul din
Busu, cu toate „bravurile lui de tânăr” în războiul de prin
stepele ucrainene, ca ofițer rezervist din 2 Grăniceri, vii-
torul învățător din Gvardenița, sat aparținător de
Dăsnățuia, căsătorit mai apoi cu Narcisa, cei doi întru-
chipând prezențele cele mai luminoase ale cărții. În ga-
leria personajelor de aici, multe dintre ele plămădite ca
adevărați eroi de epopee, oameni devorați de o ten-
siune interioară, cu deosebire în latura lor aventurieră,
imaginea lui Nicu Popescu Bălteanu („tiparul meu ge-
netic”) este proiectată pe un fundal de legendă, punând
în valoare miticul. Venit din Balta natală, imaginea aces-
tuia se trage parcă dintr-o viziune romantică asupra
acestui trecut, dintr-un spațiu legendar, păstrând în
acest sens ceva din fibra eroilor prozei sadoveniene. În-
tors din război, „unde a participat ca sergent sanitar”,
acesta s-a lăsat convins de niște prieteni să se însoare
în Dăsnățuia cu fata lui Pătru Petrescu, nepoata
Floreștilor, să se facă rob al pământului. Dar, mai ales,
a fost convins de „frumusețea armâncei, de ochii ei
neguroși, cum munteanul nu mai văzuse prin ținutul lui
dintre Izverna și Prejna”. 

Prin ridicarea la dimensiuni grandioase în acest chip
a pitorescului, prin povești venite și din vremurile mai
recente, despre tot felul de „manevre” politice, cu întâm-
plări cu iz politic, cu inși împinși de rătăciri amoroase
sau alte tipuri de personaje, la sorginte figuri reale, în
cazul cărora satira alunecă uşor într-o evidentă mizan-
tropie, tipologia dobândește aici o cuprindere iconogra-
fică de grup, secvențele încep să se aglomereze în chip
provocator, cu prezențe stranii, asemenea lui Filip
Râciu, „mare gospodar al comunei”, „un bețiv profesio-
nist, sărac și ațos, care privea cu dispreț intelighenția
satului, pe învățători, pe popa Lacrețianu, pe notar, pe
doctorul uman și pe cel inuman, adică veterinarul, dom-
nul Rană, îi privea peste burta lui respectabilă, plină de
țuică de dude, de prune, de vin acru și de mâncare gra-
tis”. Spiritul de observaţie al autorului devine tot mai as-
cuţit, iar comentariile, căpătând adeseori tensiuni
interogative, trec de la o evidentă tentă ironică la ele-
mente de grotesc și absurd. În toate aceste istorioare,
Bălăcița (Dăsnățuia) ne apare ca un ultim colț de lume,
o copie a unui spațiu ce face eforturi să își păstreze oa-
recum produsul uman simbolic, în ființa căreia cosmo-
centrismul oriental și antropocentrismul european se
întrepătrund în forme dintre cele mai unitare. Descope-
rim, de asemenea, multe pagini cu povești încrânce-
nate, evocări poematice cu episoade duioase și amintiri
despre vacanțele copilăriei, pline de lecturi și împodo-
bite cu personaje care ne vor însoți toată viața, multe
descrieri ale casei natale, cu „grădina nebună ca orice

copilărie, grădina cu meri, cu caiși, cu peri, cu un cireș
emblematic, singurul din cei zece cireși sădiți de bunicul
meu, Nicu Popescu, care nu s-a uscat în anul în care
el a murit”, cu „jocurile de primăvară, când înfloreau
corcodușii și merii, când se umflau caisele pe ramuri și
le mâncam crude și verzi”, cu „vara ierburilor care aco-
pereau grădina”, peste care astăzi s-a așternut o liniște
„nebună cu stele atârnând deasupra capului”, peste tot
doar amintirea celor care dăduseră cândva atâta viață
acestui spațiu, lăsând în urma lor, „în sala mare de la
intrare (...), pe o etajeră primitivă, mirosul gutuilor pe
care le-a pus mama acolo, doamna învățătoare,
doamna Ciza, de la Narcisa, vezi Doamne” și, „pe un
scaun șubrezit, cutia cu vioara lui tata, învățătorul Frun-
telată”. 

În interiorul acestei lumi, viața se consumă trepidant
și în culori vii, ajungându-se la finaluri tragice, ca în po-
vestea amorezilor din „Noaptea Valpurgiei de la
Bălăcița”, declanșată de „dragostea violentă și nave-
tistă” între un „bărbat tânăr și becher, secretar al raio-
nului de partid Vânju Mare” și nevasta medicului
veterinar, doamna Rană, „Violeta pe numele mic”, „albă,
subțire, cu păr negru, ochi așișderea, talie de viespe su-
bliniată de niște cordoane late de mătase, picioare
lungi, albe și ele, rochii vaporoase, adică aduse de va-
poreni pe Dunăre, flori mari de mătase, ce mai, exotică
de tot în comuna noastră....”, după cum în alte pagini
întâlnim portrete cu valoare de simbol ale unui indivi-
dualism sumbru, caricatural, cu obsesii despre vremuri
chinuitoare, în fața cărora reacțiile lăuntrice căpătă di-
mensiuni cu adevărat traumatizante, ca în episoadele
evacuării satului Botoșești-Paia, pentru „o spețialnaia
zona”, sau în hilara poveste a lui Demostene (Demos-
tică), a lui Costică Goangă, „gângavul”, ajuns la anii co-
pilăriei de râsul copiilor satului („râdeam de ne apuca
durerea de burtă de lupta lui cu vocalele și consoanele
limbii oltenești materne”) și, mai târziu, de la secretar
UTC pe secție, absolvent de liceu și de facultate la sta-
tutul de om politic, „european de vocație” și potențial vii-
tor președinte al românilor. Lăsând deoparte „istoria
contemporană” a Bălăciței, „prea plină de trădări primi-
tive, fără stil”, autorul se reîntoarce frecvent, „într-un fel
cu totul special”, spre „istoria veche”, ajungând să-și in-
ducă sentimentul că „toată istoria lumii” s-ar desfășura
aici, „în curtea mea uriașă din spatele casei, pe ulițele
satului (...), pe șoseaua principală, în geografia mea fa-
miliară, în valea care tăia satul în două, între Satumare
și Pestevale, la Știubeie, la Malinii Popii, la Lacul Roșu”,
unde „mamaia Constanța era însăși o carte de istorie a
comunei și a lumii”. Provenită dintr-o familie veche, tatăl
ei, Pătru, poreclit Grecu’ de la Grădigne, cu origini de
departe, de prin Istria, crescut la curtea lui Veniamin
Stanciu, și el un venetic în Dăsnățuia, Cocoana „se mă-
ritase bine cu un muntean de la Balta Mehedinților, har-
nic și mândru, lacom de pământ și de avere, care
adăugase mult zestrei ce-o primise când venise aici, la
Dăsnățuia. În tinerețea ei îndepărtată, Cocoana fusese
frumoasă rău, micuță, smeadă, cu păr lung și negru, cu
ochi negri ca nopțile din Valea Știubeii, cu gura moale
și răsfățată...” Descoperim în aceste rânduri un mod ar-
haic de a percepe lumea. Configurate prin contrast, per-
sonaje ca Zbilț din Fagulea, „un cătun din coasta
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Gvardeniței”, de pe vremea secetei ce cuprinsese pe la
începutul veacului trecut o parte din sudul țării, ilus-
trează o altă imagine tipică a omului dispus să-şi moti-
veze cu cinism atitudinea faţă de ţăranii cărora le
impune obligații absurde: „...un venetic rău care voia să
facă bani repede și să plece din acel fund de lume”.
„Pământul îl luase de la Stoicescu, boierul subțire, băr-
batul belgiencei, un nepriceput în administrație și în
agricultură. Zbilț îi omorâse cu munca pe făguleni, îi fă-
cuse datori pe toți, că tot el avea și cele două cârciumi
din cătun. În iarna aceea, la Fagulea muriseră bătrânii
pe capete. De boli și de foame...” Dăm aici și peste „cro-
nica” neagră a înăbușirii revoltei din Fagulea de către
soldații de la Severin, „două plutoane cu două tunuri
trase de cai, având în fruntea lor un căpitan mustăcios
și crud, pe nume Mingareli”.

Bun cunoscător al istoriei scrise de această „patrie
mică și tristă”, Nicolae Dan Fruntelată vine cu o imagine
esențializată a unui popor dornic de a-și menține iden-
titatea, lăsând impresia unei scrieri volubile, cu multe
noutăți narative și, cu deosebire, de factură descriptivă
menite să ofere alte dimensiuni proiecțiilor îndreptate
spre un ținut aproape mitologic, cu aprige povești de
dragoste, precum cea dintre Picu de la Busu, băiatul lui
moș Costea, și Puița, „fata lăutarului, a lui Stelu Bâl-
bără, viorist de șantan, călătorit la București, om care
cântase cu Zavaidoc gură dulce și cu alți zei ai clipei
din marele oraș”, dimpreună cu alte legende cu parfum
exotic, o adevărată saga a unor familii din Oltenia noas-
tră, tot atât de celebră prin bogata complexitate a eve-
nimentelor ca un Macondo, de exemplu, imaginarul sat
din Caraibe. Este vizibil cum, printr-o tehnică aparent
eliberată de orice constrângeri, autorul își construiește
cartea printr-o acumulare de fapte ce contrazic perma-
nent cronologia, într-un fel de revărsare deliberată de
întâmplări neobișnuite, de senzațional și fabulos, a cărei
abundență creează aspectul unei realități miraculoase,
de basm, deschizând imaginea unei lumi în care tragi-
cul își asociază grotescul, o adevărată apocalipsă, cu
unele răutăți excesiv manifestate, unele în măsură să
creeze o stare de năuceală prin senzația de insecuri-
tate. Povești despre „cum l-au tăiat gemăneștii pe Coliță
în ziua de Paști, cum s-a omorât Belgianca, nevasta bo-
ierului Stoicescu, aruncându-se într-un gâldan adânc
din Valea Mare, de dragul doctorului Goiță care-o pără-
sise ca un crai și-un farmazon ce era, cum a rămas
borțoasă, c-a mâncat niște flori de gutui, Dragalina lu’
Vâzdac, de ieșise cântecul cu copiii din flori: «La Vâz-
dâc într-un gutui / Dragalina a scos pui»”, istorioare
vechi, auzite de la bunica, unele mai stranii, cu violențe
și crime, despre figuri bizare ale satului sau despre al-
tele, pline de candoare, secvențe cu experiențe infer-
nale despre războaiele care aduseseră doar moarte și
jale prin casele oamenilor, cu imagini ale unei lumi pe
dos, despre revoluționari proveniți dintre foștii securiști,
inși tot mai dubioși ajunși la putere. Se vede că, acu-
mulând elemente în timp și spațiu, de la aspectele unui
timp eroic la cele ce țin, mai degrabă, de un spectacol
derizoriu al contemporaneității, Nicolae Dan Fruntelată
amestecă într-o mișcare browniană ingenuitatea și
eroismul, lirismul și tragismul, patologia politică și pito-
rescul, ajungând să obțină prin detalii fresca unei

societăți în uimitoarea mișcare a vieții în toate variațiile
ei. Poveștii despre Murmurina, „care șoptea cu anima-
lele”, dar și celor despre ura între Cletani și Zdrăfani,
culminând cu răpirea Ioanei de către tatăl Murmurinei,
Nelă al lu’ Cleată Bălăceanu,  „vărul bunicii mele, care
o furase într-o noapte de sâmbătă pe Ioana lui Zdrafu,
frumoasa de Pestevale care fusese pețită de un cioban
bogat de la Izverna și trebuia să plece înainte de Postul
Paștelui la casa ei nouă”, să le adăugăm istorioara mai
recentă cu împrejurările morții lui Marius, de prin
Mehedinți de origine, trimis de stăpânii noului regim în
Nord, la Baia Mare, fost luptător ilegalist, acum „grande
al propagandei județene”, mutat pe urmă în Sud, la Dolj,
„secretar cu Organizatoricul la un județ fanion al Olte-
niei”, „între ai lui, într-o lume în care avea încredere
pentru că era din Sud”, unde își găsește însă sfârșitul
„la o vânătoare, în pădurea Radovanu din Dolj, din
greșeală”, împușcat de unul dintre participanții la vână-
toare: „Gloanțele îl loviră temeinic, se pare că a murit
imediat, ca un lup trăsnit între ochi. Ori ca un căprior,
mai curând ca un căprior”. De aici încep să curgă în-
tâmplările din viața cotidiană, agresive și violente, cu
scenele de groază, terifiante, din pușcăriile și șantierele
de la Canal de pe vremea regimului lui Dej și a Româ-
niei lui Ceaușescu, o țară tot mai „sufocată de sărăcie,
de urmările unor sacrificii nebune pentru plata datoriilor
externe, de trădarea lui Pacepa, de mediocritatea unor
slugi ale dictatorului atins de paranoia”, cu oameni ru-
dimentar-instinctuali, „activiști de prima linie”, implicați
cu duritate în procesul de organizare a „gheaceurilor”,
cu revolverul la brâu, amenințători, meschini și dornici
de înavuțire, cu evenimente de un incredibil barbarism,
dominate de prezențele tovarășilor instructori de la
raion, de pe lângă Căminele Culturale, personaje ob-
scure, „comoniști” bolșevici, selectați pentru prostia și
grandomania lor, trădători naționali și cominterniști, o
cronică neagră a colectivizării atingând cu adevărat pa-
roxismul unor situații, o adevărată apocalipsă, scăpată
de sub orice control al unei judecăți normale, scene cu
„tovarăși” abuzivi, din unica tipologie a activiştilor de
tipul lui Șarpe, „secretarul care trăia de ani buni cu ne-
vasta adjunctului său din comitetul județean”, personaje
definite printr-o atitudine fără niciun interes faţă de iden-
tificarea unor căi de comunicare, indivizi care acţio-
nează adeseori sub impulsuri obscure, urmărindu-şi
ascensiunea socială cu un amestec de ambiţie şi duri-
tate, în aceeaşi notă instinctuală şi violent primitivă în
reacţii cu a altor activişti. Deplasând accentul spre psi-
hologia şi comportamentul lor specific, Nicolae Dan
Fruntelată ilustrează structuri şi ipostaze specifice de
acţiune şi mentalitate ale activismului împins la ex-
treme. Simpatizându-le, ironizându-le sau ridiculizându-
le, autorul se relevă în conturarea acestor tipuri ca un
portretist cu un excepţional simţ al observaţiei.

Prolix, capabil de trăiri și reverberații transfigurate în
chip superior și, pe deasupra, vegheate și de o lucidă
reflecție, Nicolae Dan Fruntelată se arată dornic de a
se menține firesc, fără niciun fel de ostentație, în spiritul
arhaicității. De o sinceritate absolută, autorul
construiește o lume în marginea unui tipar propriu înce-
putului de lume, cu experiențe ce se încarcă de verita-
bile tensiuni, de natură magică și esoterică, cartea de
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față fiind dominată de legendele despre negustori de
toate felurile sau despre hoți și „răzbunări oltenești”, de
istorioare cu boieri ca Poenaru de la Dobra, sărăcit pe
la Paris, sau ca Stoicescu de la Gvardenița și ca Barbu
Drugă, „mare latifundiar oltean”. Dăm, de asemenea,
peste o mulțime de evenimente cu „oameni de rând” de
prin Dăsnățuia, de dincolo de „dealurile ce urcau spre
Strehaia și Motru și câmpia neagră a Oprișorului, fe-
cioară vândută a plaiurilor Drincii și Dunării”, cu olteni
ce își trag rădăcinile dinspre timpurile istorice ale lui
Tudor Vladimirescu, Tudorin din Prejna și Vladimiri, „ol-
tean naționalist mândru”, slujit și de Pârvu Fruntelată
de la Busu-Grecești, căpitan de olace, și de Stoican și
Oarcă de la Balta, legende cu oameni din familii cu ori-
gini vechi, veniți „din zarea Europei”, sau nepoți ai lui
Burebista, oameni de rând dinspre partea lui Nicu Po-
pescu Bălteanu, care, risipiți cândva prin lume cu oile,
„trecuseră fluvii și munți”. Evident, Nicolae Dan Frunte-
lată este dotat cu o permanentă „sensibilitate istorică”,
dar admirând seria de priveliști largi, încăpătoare, cu lu-
mini și umbre, ori dealurile domoale, rotitoare în croma-
tica lor blândă, de dincolo de Dăsnățuia („un loc de
departe”, „destul de straniu”), de pe lângă Gvardenița
(„țara de iarbă, cu pomi rari păzind câmpul și fântânile
în cumpănă”) și, mai apoi, la nord, spre Dobra, între
Valea Roșie și Lacul Roșu, vecină cu Almăjelul și
Slașoma, din care se desface în toată splendoarea lui
spațiul românesc, nu încape îndoială că autorul acestei
cărți magice posedă o rară capacitate descriptivă, după
cum, în variate accepțiuni, au dovedit-o și alți scriitori,
Al. Vlahuță în România pitorească, Geo Bogza, prin a
sa Carte a Oltului, sau Fănuș Neagu, de care îl mai
apropie și prezența acelor întâmplări teribile, cu bucurii
păgâne şi personaje de „o vitalitate frenetică, pasională
și stihială”, dintr-o „țară a hoţilor de cai”, o saga dese-
nată într-o salbă de povestiri magice, anunţând „trece-
rea de la pitorescul decorativ la dimensiunea mitică,
fără a ignora, desigur, invazia absurdă a Istoriei”. Pro-
dusele imaginației, dar și ale realității înseși se unesc
dând individualitate textului. Privite cu un ochi luciferic,
amintirile și proiecțiile se amestecă cu forța știută din
celelalte cărți ale autorului. Sunt reținute aici candoarea
gesturilor unora dintre eroii cărții descinși parcă din le-
gende, precum țăranii care „au omorât” râul de la
granița cu Scorila, ca să nu se mai lupte cu akingiii turci
de la Dii, ca ultime reflexe picturale ale unui timp odi-
nioară epopeic și în dosul căruia ghicim drama unui
neam. Peste tot, legenda este confruntată cu o realitate
fabuloasă, compusă dintr-un amestec uluitor de eveni-
mente și întâmplări, multe adevărate, dar tot atâtea năs-
cocite, în măsură să ofere o notă în plus de solemnitate
acestui spațiu atât de oltenesc în esența sa, desenat pe
un tipar picaresc, cu eroi cu existenţă aventuroasă. Fap-
tele sunt percepute în semnificația lor simbolică, spec-
tacolul ingenuu și tonul umoristic, adeseori persiflant,
evocările blânde, pline de candoare și atât de simbolice
în sugestii stând alături de pagini în care confesiunea
este tulburată de reprezentări sardonice ale afectivității,
premeditat histrionice, cu încărcătură densă, vibrând de
un teatralism sarcastic și ironic. În acest sens ni se pare
revelator destinul Răspizdanei, soția lui Costică al lu’
Belferu, tăiat de țigani pentru că îi păcălise cu doi boi și

cu-o trișerie la barbut”. „Ce e sigur e că Ea rămăsese
singură, cu Tălâmbu mic și că se apucase de meseria
pe care putea s-o facă o femeie amărâtă în satul ăla din
marginea raionului Vânju Mare”. Era înghesuială mare
la casa Răspizdanei, „de dincolo de Lacul Morii”, „ve-
neau bărbați de la Palilula și de la Carpen, de la Scorila
și de la Oprișor, în căruțe, în marșuri forțate de patru-
zeci-cinzeci de kilometri, toți auziseră marele secret al
femeii care putea să slobozească visele”, până în ziua
în care „o femeie văzuse pe geamul ei pe Răspizdana
într-o baltă de sânge”: „Rochia roșie aprinsă, pieptănul
argintat plutind în balta de sânge gros care izvora din
pieptul femeii întinse pe spate, liniștită, parcă așteptând
pe bărbatul următor”. Oarecum asemănător se petrec
lucrurile și cu aventurierul Titu Calavânt din Giubega,
„sat priponit în Câmpia Dunării, la o azvârlitură de băț
de Băilești, de Rast, de Dunăre, de bulgarii din preajmă
cu care făcea contrabandă de câțiva lei, ce mai, giube-
gan până-n prăsele”. Tabloul acesta, mărginit de dealu-
rile dintre Căruja și Sahastru, în nord, și până la
Dunărea misterioasă, spre sud, cele două axe definind
un anume loc de întâlnire a Muntelui cu Dunărea, ca
mod de a ilustra starea de vibrare a elementului autoh-
ton din Carpați. Dincolo de toate evenimentele expuse,
cu situații și personaje ale ultimului secol din istoria pă-
mântului Olteniei, un amplu și frenetic spectacol al
existenței acestui „ținut magic” românesc, răzbate sen-
timentul mândriei apartenenței la patria lui „Tudor cel
frumos, ucis de aliații lui greci, trădat de Iordache, dus
lângă Târgoviște, tăiat pe burtă cu iataganele și cu
mațele afară, de viu, trase pe o sucală”. „Acolo, în
munții Olteniei, unde pământul e sărac și nu face decât
flori de piatră ori păduri de liliac sălbatic, acolo, lângă
Podul lui Dumnezeu de la Ponoare, e un pământ pe
care puțini îl cunosc și-l iubesc”. Cu rădăcini adânci în
aceste locuri („Bunicul meu se născuse într-un ținut
magic, la Balta, lângă dealul Natamenia, lângă Prejna
unde crescuse copilul de suflet al Olteniei, domnul
Tudor” ).  

Prin tot ce scrie și trăiește, Nicolae Dan Fruntelată
este dominat de o anume seducție a spațiilor copilăriei
petrecute în inima câmpiei Olteniei, pe care o descrie
cu duioșie. Candoarea domină fiecare evocare în parte,
iar ingenuitatea rămâne efectul liric pe care și-l impune
constant. Privită cu un ochi luciferic, lumea prozei lui Ni-
colae Dan Fruntelată e una debordând de pitoresc, cu
personaje pline de eroism și ingenuitate, de o naivitate
existențială, o lume de bâlci cosmic, desfășurat între
sacru și profan, unde revelația și faptul real, obișnuit,
se amestecă în chip miraculos. Minte ageră și limbă
ascuțită, de oltean sadea, Nicolae Dan Fruntelată ni se
înfățișează într-o mulțime de nuanțe, volubil și jovial,
liric și grav, ironic și cordial, un observator de esență ex-
trasă direct din prozele marilor povestitori, de la care,
printre atâtea altele, a preluat pofta de a vorbi și
predispoziția de a privi lumea ca spectacol, cu toate ma-
nifestările posibile ale naturii umane. Asemenea scriito-
rilor noștri din veacul trecut, în Mai jos de Rai,
sentimentul spațiului este asociat cu un foarte accentuat
simț istoric.
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Volumele anilor ˋ90, semnate de Horia Bădescu, se
profilează ca a doua vârstă poetică, având ca miez de-
finitoriu răul lumii, figurat multiplu. Vocea de psalmist ce
deplânge descentrare lumii e tot mai tenace, pregnantă
și inconfundabilă. Tărâmul de suavități deschise spre
revelarea absolutului și reverii melancolice, cu arome
medievale sau bahice, romantic-barochiste, lasă loc, în
volumul Furcile caudine (1991), unui topos monstruos,
de atrocități ce transformă ființa într-o victimă tragică
fără echivoc. Irina Petraș nota: „geamul sumbru al rea-
lului privește el în interiorul poemului și îi amenință ar-
monia”. Ecuația poetică, în aceste poeme cenzurate de
cerberii vremii, are în centru existentul entropic ce
strivește ființa, își dezvăluie cu brutalitate dimensiunea
inumană. O mască a lui e „veacul” ce se metamorfo-
zează într-un tiran simbolic și se amuză inventând varii
modalități de tortură: „Auzi pereții lumii cum se-ndoaie!/
Ne-atârnă veacul de grumaz pietroaie”. Supraviețuirea
conștiinței libere devine probă de foc, tocmai acesta e
miezul problematic al căderii și trecerii prin temporalita-
tea „furcilor caudine”. Figura emblematică a acestei
temporalități entropice este „pântecul putred al istoriei”
(P. Poantă), subînțeles ca prezent social, conturând un
angrenaj diabolic unde mai-marii zilei născocesc
interdicții, direcții obligatorii, obstacole, unelte de
înfricoșare pentru a supune conștiințele. E dorită masi-
ficarea, subminarea morală și supunerea
necondiționată. Se practică „strunirea” fie cu „căpestre”,
fie cu „răsfățuri”. Eul liric e martor atent și victimă a
atrocităților, le suportă în tentativa de a-și conserva
condiția în perimetrele demnității. El scrutează peisajul
social din toate unghiurile. Poartă diverse măști: creator
indignat, ființă socială umilită, filozof, spirit quijotesc,
moralist, agitator etc. Nota dominantă a monologului
liric este indignarea în fața umanului strivit cu cinism, a
orchestratorilor acestui țesut social oprimator. Pretutin-
deni se aud vocile captivității, ale condiției de oprimat

cu trupul îngenuncheat, dar și ale spiritului ce-și apără
cu îndărătnicie măcar libertatea interioară. Arma ră-
mâne ironia și autoironia. Auzim vocea resemnată a vic-
timei: „Îmi pun căpăstru, mă strunesc în hățuri,/ mă scot
la iarmaroc cu fudulie;/ mai marii-mpărăției de hârtie/
îmi pun pe greabăn șaua cu răsfățuri”. Țipătul de revoltă
demască strategii perfide, tentative de mutilare a spiri-
tului. Teroarea născocitorilor de „furci caudine” joacă pe
cartea înfricoșării dar și a ademenirii cu recompense.
Există și în conduita oprimatului o anumită duplicitate
schizoidă tragică: acceptare aparentă și repulsie camu-
flată sub gesturile cumințeniei. Dar baletul grotesc al ac-
ceptării, rămâne totuși un mod iluzoriu de conservare a
autonomiei interioare: „Stau smirnă-n rând, mă potic-
nesc la semn,/ precum supușii lui Senackerib/ pe pie-
lea-mi jupuită, jalnic scrib,/ să-mi șterg cu scârbă
cizmele mă-ndemn./ Sunt ca o fiară încercând pe vatră/
sămânța libertății-n arși cărbuni,/ cu laba-nchiriată și
săltată/ baletului grotesc al celor buni/ să-și simtă
botnița-n eternitate,/ înțelegând că altfel nu se poate”.
Sclavul a ajuns să se scârbească de propriile grimase.
Revolta se decantează uneori într-o dicție cantabilă,
așezată-n sintagme cu sensul la vedere, modelate de
nevoile rimei, nu de impulsul inovării expresiei. Grija
construcției poematice în această revoltă muzicalizată
e îndreptată spre menținerea tensiunii demascatoare la
cele mai înalte cote. Chiar dacă unele poeme apelează
la exprimarea aluzivă, rafinat metaforică, a primei vârste
poetice, cum se întâmplă în: Se-nchide poarta către
vârsta clară, Nu se mai crapă de dimineață, Încep
s-aud trosnind împărăția etc., semnificativă ni se pare
tonalitatea caustică, directă, unde maladiile timpului
sunt prinse în perimetrele ochiului sarcastic. Acolo re-
pulsia curge în imagini inedite, infuzate cu mai mult vi-
triol, ce dau ororilor adâncime tragică. Vocea revoltei
fruste înscenează grave pervertiri, exerciții cinice de
contorsionare a destinului colectiv și individual, semni-

Viorel Chirilă

FIINŢA SUB FURCI CAUDINE
(HORIA BĂDESCU)

(I)



eseu

86 SAECULUM 5-6/2018PR
O

ficativă e secvența în care vocația artistică (pasărea
cântătoare) e siluită prin excludere în tărâmul precar al
utilității: „El spune: «Ființa mea e o pasăre cântătoare!»/
Și ei îi atârnă de gât/ traista cu ovăz a asinului”. Tonul
atinge adesea vehemența satirei din veacul lui Emi-
nescu, când e vorba de declinul moral al semenilor, îm-
pins până la abjecta solidaritate în ticăloșie: „Am obosit
să vă măsor statura./ Prea mari la umbră, prea mărunți
la trup,/ pe urdinișul veșnicului stup/ vă strecurați, stâl-
cindu-vă făptura./ Un joc de linii. Păpușari ai hainei/
goliți de suflet, refuzați de gând,/ v-adulmecați duhorile
pe rând/ cu gâturile sub securea spaimei”. Auzim aici
ecouri din rechizitoriul eminescian adresat politicianis-
mului infect din epoca sa. Conștiințele pervertite sunt
vizate și prin jocul pervers al umbrei personale: „V-am
văzut umbra rotindu-se, nu după soare, / ci după ornice
poruncite,/ și nu pot spune despre voi/ că sunteți lași,/
ci că sunteți/ singuri” (V-am văzut plecând în amurg).
Declinul social implică atât conștiința morală colectivă
cât și limbajul epocii, care intră în același vârtej pângă-
ritor. Reveria repulsivă surprinde modul cum timpul per-
vertit își infiltrează otrava în țesuturile verbului: „Un timp
fără de timp s-a-nstăpânit/ în noima unei limbi fără de
limbă;/ un univers umflat de verb își plimbă/ hidosul
pântec către infinit”. Satira aceasta ce-și împinge
proiecțiile hidosului în orizont cosmic nu e străină de de-
zamăgirea și ironia romantică în fața socialului. Eul,
asumându-și masca lui Quijote, se luptă cu un peisaj
social grotesc, dar avalanșa de judecăți aberante, le-
gate de acțiunile sale eroice, ale mai-marilor zilei, nu-l
poate dezarma și înlănțui, el va continua să dezve-
lească sordidul, josnicia lingușelii: „când pentru atâtea
bucălate dosuri/ se prea înghesuiesc să le răsfețe/ atâ-
tea guri”; tot acolo se vânează numai „ciolanul gras”
pentru care „semenii se rup” între ei. Sunt incriminate
frecvent și riscurile ce-l pândesc pe creator: în caz că
dă crezare momelilor puterii va ajunge „ca pruncul de
lapte,/ rumen,/ pe tava istoriei”. Presiunea entropiei so-
ciale se constituie într-un factor destinal devastator, la
capătul „furcilor caudine” ființa are toate șansele să
nu-și mai recunoască identitatea, ca prizonierul batjo-
corit de învingător, avertizează eul martor: „O, haina pri-
zonierului,/ fără epoleți, fără nasturi/ nici un semn al
identității/…/ la capăt o șansă de unu la o mie/ de a ră-
mâne în picioare”. Reproșuri se îndreaptă și contra
„somnolenței” autohtone, a boicotării istoriei prin abs-
tragere din acțiune asupra realului: „Ei dorm,/ ei sunt
fericiți,/ pe ei i-a uitat nemurirea”. Ironia înscenează
chiar și explicații filozofice pentru deriva „veacului”. De-
zastrul se justifică filozofic prin ruptura, invocată și în
veacul trecut de Maiorescu, dintre planul ideilor radicale
și cel al contextului ce nu suportă răsturnări bulver-
sante: „Am trăit după capul meu,/ nu după cugetul sân-
gelui/ și n-am știut că ideile/ se plătesc cu sânge”, ne
spune poetul prin vocea ironică a lui Socrate, prima în-
trupare, după Hegel, a spiritului universal în reflecția
lumii. Tot vocea socratică trimite la intelectualitatea exi-
lată și la cei ce și-au asumat riscul tragic al strivirii, ră-

mânând în infern, printr-o replică memorabilă, de un
sarcasm necruțător: „Cum vreți să mă tem de exil/ dacă
nu m-am temut să stau/ atâția ani printre voi?” Senti-
mentul amenințării e sugerat contextual prin abile, iro-
nice împletiri verbale: „citești și surâzi absent,/ privind
umbra lațului așezându-și/ cununa/ deasupra cuvintelor
tale” etc. Exercițiul înjosirii ființei atinge cote exaspe-
rante, vecine cu degradarea în alt regn: „Aplecat/ până
acolo unde umbra ta este umbra/ genunchilor,/ învățând
mirosul pământului,/ pe care-l uitaseși/ sudoare, urină,
iarbă,/ învățând anatomia cămilei/ și înțelepciunea ru-
megătoarelor”. Această înjosire a umanului la chinul te-
luric al animalelor de povară rezonează cu mitul izgonirii
din eden. Ființei i se reamintește că trebuie să sufere,
să se chinuie pentru că așa a decis instanța absolută
cinică. Vinovăția ei pare a veni nu din călcarea
interdicției divine, ci din faptul că libertatea dobândită
prin veacuri l-a făcut pe om să-și uite condiția de crea-
tură destinată supliciului. În fața răului, ființele trăiesc
un fel de teroare ce le determină să-și caute scăpare
prin camuflare în alte regnuri: „E-n toate o-ncordare de
eră terțiară,/ va să ne facem păsări sau să rămânem
pești”. Contemplarea mâinilor relevă semnele istovirii și
îndoiala în fața acțiunii, voința modelatoare lasă loc dez-
nădejdii anihilante: „Pe fiecare deget, un veac,/ pe fie-
care falangă, o istorie,/ între ele nimicul/ și spaima
nimicului” (Mâinile). Dincolo de dojeni și acuze, în care
se exersează vocea indignată, se aud îndemnuri la
rezistență, victimele se îmbărbătează între ele, e și
aceasta un mod de a reacționa în fața entropiei, în locul
acțiunii. Miza cea mare este supraviețuirea prin concen-
trarea puținelor resurse pe ziua de mâine, e un fel de
eroism anonim hotărât în a îndura toată amploarea rău-
lui: „Să reziști! – îți spui ție însuți,/ privindu-ți cu încre-
dere/ mâinile încleștate/ pe marginea zilei de mâine”.
Eul cere implicare, reflecție autentică, verticalitate în
fața atrocităților. Colectivitatea agresată e chemată să-
și folosească valențele pentru a modela istoria. Altfel ar
fi situația „dacă, în fine, ți-ai vârî mâinile/ în pântecul pu-
tred al istoriei/ scormonind…”  Revolta și îndărătnicia
împotriva „veacului” trec proba focului tocmai prin faptul
că au forța de a da chip artistic credibil răului, îl transfi-
gurează într-un discurs de substanță ce nu-și uită
valențele morale. Expediția în angrenajul social mon-
struos se vrea în ultimă instanță un act de terapie prin
ironie: „Încerc (…)/ buboasa lumii brâncă s-o lecuiesc
de negi. Cu cartea lui Nietzsche pe masă, decretând
amurgul zeilor, poetul se încăpățânează să legitimeze
lumea prin sacralitatea sa, indiferent de amenințări:
„Scrii: «Sacru este acest pământ!/ Sacră această gură!/
Sacru urletul deznădăjduit: De ajuns!»/Citești și surâzi
absent/ privind umbra lațului/ așezându-și cununa/ dea-
supra cuvintelor tale” (Recitindu-l pe Nietzsche).

Lieduri (1992) prelungește această lirică de viziuni
sumbre, fără nota de satiră anterioară, cu o revoltă mai
temperată. Aici nucleul tensional al poemelor are rădă-
cini existențiale, drama vine din absența presantă a co-
municării cu transcendentul. Existentul cunoaște o
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dureroasă adâncire în efemer, într-o materialitate
stearpă, neatinsă de spirit. În absența punților spre
transcendent, existența sufocată de pragmatism, exilată
în teluric, e marcată de o sfâșietoare înstrăinare. Relația
cu un topos sterp e percepută ca o tragică lipsă, o pri-
vare de un miez fundamental. Ochiul descoperă pretu-
tindeni lipsa temeiului, toate formele i se par un surogat,
forme fără fond, zvârcoliri ale unei materii netrebnice.
Această golire de aura sacră atinge de-a valma, atât
materiile comune cât și nobile, atât efemerele cât și
esențialele. Sacrele creștine rămân doar materialitate
găunoasă, relicvele fără substanță ale unui ritual
inerțial: „Cine mai doarme, Domne, în staulul tău sfânt?
/ Doar vitele și grajdul rămas-au pe pământ./ Stelele
nu-și mai urcă duminica în cer, / magii bolesc pe dru-
muri adulmecați de ger”. Cum se vede și din versurile
menționate, aspirația ascensională și-a epuizat elanul,
definitorii vor rămâne vectorul descendent și deriva pe
orizontală. Întreaga viziune se instalează în ființa omului
postmodern secularizat, în care rațiunea a ucis
reverberațiile sensibilității mitice. Aceste ravagii ale can-
tonării în „suprafețele semnificante” ale realului sunt
deplânse de conștiința lirică. Pustiirea interioară explică
și pustiul suprafețelor în care ființa rătăcește. Eul se
identifică uneori cu acest suflet strivit, conturează lumea
prin ochii lui, alteori îi deplânge ignoranța și tragicul de-
clin, contemplându-l din exterior. Evaluează îndurerat
noul mod al ființei postmoderne de a fi în lume. Aceasta
nu e văzută ca un profitor din relația cu materia, ci e vic-
tima ei. Altcineva trage sforile vieții, împinge ființele în
situare eronată. „Un înger negru” pare a veghea toate
aceste procese de mistuire în profan, de terfelire a celor
sacre. El e noul spirit al veacului ce inspiră întoarcerea
la barbarie, căderea în accidental. El va inventa alte
furci caudine în calea ființei ce nu-i urmează programul,
ce nu poate accepta izgonirea mitului din lume. Se intră
cu bocancii în tot ce părea esențial: „Ascultă cizmele
bocănind pe caldarâmul/ văzduhului!”; „În celălalt capăt
al orașului,/ Maria Magdalena șterge cu sânii/ fereastra
murdară a zilei” (Lumea dincolo de dincolo). Pentru
eul poetic, viețuirea în teluricul sleit de lumini își pierde
demnitatea, noblețea, sensul înalt, devine rătăcire pe
străzi periferice, derivă prin cutele realului. Existența își
pierde centralitatea, sentimentul unui axis mundi. Trăi-
rea nu mai e întregire a ființei, ci lentă risipă, reducție la
nimicnicia lutului: „Vântul printre tăciunii/ măcieșilor,/
palmele ploii pe obrajii/ orașului,/ pe străzi lăturalnice,/
viața ta;/ un pumn de țărână/ i se scurge din buzunarele/
sparte”. Ființa precară e în bătaia vitregiilor, fără apă-
rare, etern vulnerabilă, de aceea e privită cu compa-
siune și sfătuită să-și ocrotească punctele vulnerabile:
„păzește-ți mâinile de sărutul/ zăpezii!/ Păzește-ți obra-
zul de judecata/ viscolului!/ Picioarele tale au îmbătrânit
în noroaiele toamnei,/ doar petecul unui surâs/ îți mai
atârnă peste crăpătura/ buzelor”. Nici un motiv de bu-
curie pentru subiectul hârțuit de profane, deși ochii lui
tânjesc după cele sacre: „zadarnic cauți;/ în aziluri de
îngeri/ cineva desenează o cruce/ pe ferestrele veacu-

lui” (Vine iarna). Din perspectiva ochiului profan, ve-
chile frumuseți ale teluricului sunt agresate mereu, eul
va inventaria cu osârdie fenomenul acestor anamor-
foze. Cântecul greierilor, altădată expresia sublimului
poetic, devine un simbol al nimicniciei, un fel de
rumeguș ce cade peste orașul insensibil la vraja armo-
niilor nocturne: „Auzi greierii învățând/ să mestece/
noaptea./ Ce rumeguș întunecat curge/ în plămânii
sufocați ai orașului!” Desolemnizarea atinge atât
existența de fiecare zi cât și împlinirile particulare ale
eului. Printre evaluările cu timbru din Eclesiast ale vieții
se strecoară adesea sarcasmul: „Ce străine sunt/ zilele
vieții tale,/ cărămizile gloriei/ arse de vespasienele/ vea-
cului” (Auzi greierii). Degradarea modului de a fi în
lume atinge punctul cel mai de jos în această receptare
a realul ca „vespasiene ale veacului”. Lipsesc luminile,
simbolurile întregirii ființei. Timpul stă sub semnul an-
goasei, de aceea „seara” rămâne „o spaimă nemărturi-
sită”, iar elementele ce o compun se hăituiesc unele pe
altele. Spațiul își pierde coerența, fenomenele nu mai
aparțin unui tot, par a se învrăjbi: „câinele lunii pe ur-
mele râului./ Unde să-ți ascunzi umilința?” (Seara). În
alt text, drama dispersiei e sugerată de peisajul stradal
fracturat bacovian și câinele abandonat de stăpân: „pe
străzile lustruite de brumă;/ uși închise,/ înjurături,/ frigul
cu colții rânjiți;/ sună pe caldarâm lanțul singurătății”
(Câine bătrân). Recunoaștem aici o alegorie a poetului
rătăcind într-o lume dezvrăjită. Rătăcirile cu „lanțul
singurătății” la gât nu au o țintă. În cadrul reconsiderării
sublimelor intră și „luna”, cu funcția de a potența același
sentiment al excluderii din centrul ființărilor. Urletul ei e
convocat ironic să atenueze teroarea frigului resimțită
de victimă: „Numai urletul lunii/ încălzind/ gâtlejul de
gheață al întunericului”. Om și animal sunt prinse în
această peregrinare fără scop printre asprimile materiei
telurice relevându-și doar ostilitatea: „Mergi./ Ce
încăpățânare să nu înțelegi/ că n-ai unde! / Mergi./ Și
numai tălpile tale știu cum arată/ ghimpii de fier/ ai pă-
mântului” (Mergi). În impas e și cunoașterea, capacita-
tea de a descifra semnele. Fereastra deschisă nu mai
este invitație spre alte spații, nu mai favorizează recep-
tarea altor sfere ale realului. Deschiderea ei adâncește
deruta, relevă amploarea necunoscutului interior și ex-
terior, neputința rațiunii de a lua în stăpânire realul: „O
fereastră deschisă./ Un pervaz;/de care parte a lui/ în-
cepe necunoscutul?/ Te apleci,/ ghilotinele umbrei/ îți
sărută îndărătnicul greabăn”. Conștiința tânjește după
un sens modelator, dar nu găsește decât balize muti-
late: „Pustiita lumină a ochilor / adulmecă pântecul stră-
zii;/ un câine târăște prin praf/ măruntaiele zorilor” (O
fereastră deschisă). Cunoașterea în criză ia și aspec-
tul unei percepții confuze, eul nu mai poate descifra
semnele devenirii din jur: „Nu mai știi/ dacă plouă sau
ninge,/ doar urmele zilelor/ se mai văd împietrind/ pe
dumnezeiescul meninge” (Nu mai știi). Survine firesc
un acut sentiment că toate cele din jur sărăcesc, se
împuținează, decad din vârsta lor plenară: „Scad lu-
mile,/ zilele,/ orele…/…/ Scade lumina/ nedesăvârșita
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făptură/ întoarsă la vârsta copilăriei./ Scade ființa”
(Scad lumile). În relația cu realul secătuit, eul s-a lepă-
dat definitiv de tandrețe. Revolta împotriva realului prins
în vârtejul fragmentării, în convulsia entropică, atinge și
intensități radicale, amintind de nonșalanța frondei
avangardiste: „Comunicate, comunicate, comunicate,/
tratate, predici, cămăși de forță,/ iubire, computere, ziua
de mâine…/ Un glonț între umerii gârboviți/ ai realului!/
O rafală în pântecul sterp/ al tandreții!/ Dumnezeu iscă-
lindu-se cu cârjele/pe zidurile închisorii” (Comunicate,
comunicate, comunicate). Viața alienată de pragma-
tism e adusă în fața simbolicului pluton de execuție al
iernii. În iarna care pândește obiectele terestre „cu de-
getul pe trăgaci”, are loc o golire a spațiului de ființări,
se instalează absența: „Fără lucruri,/ fără văzduh, fără
oameni!” (Zile de iarnă). În context e fixată și poziția in-
grată a poeziei și a poetului. O soluție de supraviețuire
în fața cursului aorgizat al lumii e îndărătnicia, lecția bo-
lovanului de râu ce nu se lasă erodat: „Singur,/ într-o în-
dărătnicie/ de care nu ți-e rușine;/ o piatră de râu,/ o
piatră din care nimeni/ nu va ciopli nimic,/ un bolovan
netrebnic/ în care zac risipite/ oasele zeilor” (Singur).
Poetul e surprins și la încheierea poemului, descumpă-
nit între obsedanta viziune a universaliilor și comedia
lumii precare: „Isprăvești cu mâna la gură/ poemul./ Nu-
mărul de aur,/ vârsta de aur,/ tăcerea de aur…/ În jur
oamenii urlă,/ planeta urlă,/ istoria urlă”. A servit cu te-
nacitate cauza frumosului, dar brusc își descoperă in-
utilitatea. Între atâtea urlete, poezia nu mai poate salva
și umaniza, atât lirica suferinței personale cât și cea de
sondare a misterului absolut par derizorii: „E inutil să-ți
întrebi/ zdreanța de carne./ E inutil să asculți/ scrâșnetul
cu care te sfarmă/ roțile constelațiilor./ «Guarda e
passa!»/ Cineva care-ți seamănă/ duce în mâini/ țeasta
retezată/ a zilei de mâine”. Liedurile poetului se mișcă
cu spor în apele negre ale deznădejdii, înstrăinarea de
esențe face ființarea o mecanică grotescă, o rătăcire
printre obiecte tot mai desfigurate, fără miez. Relevate
sunt și elemente de raportare a sentimentului vital: tă-
ciuni, rumeguș, colți, ghimpi, măruntaie, praf, zdreanță,
scrâșnet, crăpătură, vespasiene etc.

Fenomenologia lirică a trăirii vinovate în efemer va
continua și în Fierul spinilor (1995). Și aici declinul ar-
moniei mundane e receptat cu sentimente de revoltă,
oroare, cu aceeași vehemență discursivă reținută și
pregnanță imagistică. Versul este cumpănă între „un
mod de a trăi umanitatea” și „chestiune de expresivitate
a limbajului”, urgență expresivă inedită. Sunt căutate noi
figurări ale atrocității, alte gesturi ce se încarcă de o
violență barbară. Scenariul de agresiuni e un mod de a
respinge un social tot mai impropriu poeziei, frumosului,
existenței spiritualizate, trăirii în axiologic. Cruzimile se
abat asupra simbolurilor din imaginarul sublimelor:
înger, melc, rândunică. Spiritul sadic, deriziunea pân-
găritoare de purități aparține epocii, noii istorii postmo-
derne, celorlalți, mentalului însetat de materialitate. Eul
se confruntă, dar îi și împrumută măștile, cu acest spirit
al vremii ce nu suportă aspirația spre idealitate, ce

scormonește în mizerie fără conștiința propriei derive.
Expresia titulară deschide o perspectivă de calvar spre
existent. Soarta căutătorului de urme sacre e marcată
de noi stigmate: „Te apleci să săruți/ urma sfintele tălpi./
Fierul spinilor ți se vede pe buze”. Gestul atroce, pân-
găritor devine acum emblemă chiar și a travaliului crea-
tor: „Cu trupul unui melc/ arând pământul reavăn al
morții./ Apeși pe coarnele lui/ cum ai ține în mâini gâtul
puiului/ de rândunică;/ adânc înfigi tăișul lucios/ în
brazda grasă,/ printre omenești rădăcini și oase/ de
înger…” (Arătura de toamnă). Cât de departe suntem
aici pe poetica brazdei sacralizate argheziene! E ade-
vărat că la sfârșitul actului teribil se decantează o palidă
lumină cu iz mântuitor: „încolțește lumina/ în bălegarul
cuvintelor”. Violențele împotriva ființei rătăcite au
concretețe, detalii care sporesc senzația de atrocitate,
semnificativă e imaginea mâinii ce strivește ochii: „Altfel
e mâna care-ți apasă/ ochii,/ bulbii noduroși/ scur-
gându-și zeama/ pe rădăcinile degetelor” (Altfel e
mâna care-ți apasă). Râsul ticălos, cinic, e descifrat pe
buzele noului om postmodern, ce-și restrânge
cunoașterea la senzorialitate, la „tălpile oarbe”. Acest
om secularizat e apostrofat de „îngerul ploii” pentru că-
derea și stagnarea în superficiala deriziune: „Iacobe!
strigă peste pământ, / Iacobe!/ Ce râs ticălos ți se
scurge/ printre buzele sparte,/ când îi simți tălpile oarbe/
pecetluindu-vă înțelegere!” (Învață să socotești). Altă
eroare a omului profan este miza pe timpul terestru, fap-
tul că trăiește cu frenezie „în aerul beat/ de nebunia se-
cundelor”, e străin de celălalt timp, sacru, e inconștient
de necesitatea spiritualizării pentru a se salva din apro-
piata neantificare: „Respiri;/ respiri în vatra odăii./ În cu-
rând ploaia va năvăli/ printre ferestrele sparte./ În
curând gura ta/ va binecuvânta cuminecarea noroiului”
(Haită de vânturi). Înstrăinarea de sacru e reperul
major ce răsună în invective și lamentouri. Imaginea
templului abandonat e împinsă până la cele cosmice.
Un iz de paragină învăluie toposul omului postmodern
ancorat în simpla viețuire: „Tot mai departe de flacără…
/ Scrum și funingine/ în vetrele reci;/ în pivnițele mile-
niului sori morți,/ avortați de vintrea celestă./ Un vânt de
primejdie/ mârâie/ în culcușul umed al insomniei” (Tot
mai departe de flacără). Timpul profan împrumută
aproape spontan masca acvaticului pluvial destructu-
rant. Semne ale veacului sunt nu numai putrefacția,
descompunerea, ci și mânjirea: „Asculți ploaia/ trecând
printre încheieturile veacului./ O simți pătrunzându-ți în
măduvă;/…/ Rămâi doar tu/ cu lăturile zilei curgându-ți/
de-a lungul obrajilor” (Asculți ploaia). Revine și motivul
incapacității de a distinge esențele, ce anulează șansa
întoarcerii la valori. Pentru ochiul profan, soarele răsare
zilnic degeaba, el nu se poate bucura de lumina
revelației, e condamnat să se târască printre lucruri în
căutarea unor trecătoare bucurii senzoriale: „Ziua ca o
binecuvântare / a orbilor./ Te târăști printre impudice
resturi/ de răcoare,/ printre oculte împletituri de ierburi /
și dezmățate miresme./ Plutește-n scuipatul străveziu
al luminii/ istoria;/ sub picioarele tale, tristețea din ochii
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unui câine/ bătrân/ podind dimineața.” (Ziua ca o bine-
cuvântare). Imaginarul se întregește și cu o imagine a
vitalității telurice secătuite, vechea fertilitate e răsturnată
în tabloul unui pământ în agonie, întrupare directă a ză-
dărniciei, o planetă improprie vieții, unde germenii sunt
anihilați de frig sau uscăciune și bântuie spaima. Dez-
nădejdea operează cu tușe negre răspicate: „Pământ
negru,/ putred de amintirea ploilor;/ poți să-i auzi
sămânța crăpând/ în pântecul frigului.//Pământ pârjolit;/
cenușă macină/ măselele vântului./ În gâtlejul secundei/
spaima/ căutându-și sălaș./ Sfârâie păcătoasele tălpi/
pe grătarele-ncinse/ în cuptoarele zilei” (Pământ
negru). Prezentul sterp e prins mereu în imaginile cari-
cate ale neîmplinirii, de dezmăț și carnaval:  „n-are
schimbare ce se schimbă,/ ce te mai cheamă n-are
limbă,/ nisip plodit în jumătate,/ lumea dansând pe
brânci și pe coate” (Te-ai pomenit la jumătate). O ex-
presie frecventă a sa este „ziua” grimasată, desfigurată,
ce se furișează printre tufișuri, se târăște fără demni-
tate, dezvăluind imaginea unei vieți „cu genunchii la
gură”, lumina sa e un „scâncet” (Cu genunchii la gură),
orizontul ei e „prăbușit sub găinațul/ tăcerii” (Meduze
scuipate de valuri). Vara e supusă aceleiași operații
de schilodire, de împingere în repertoriul desfiguratelor.
Foarfeca ciopârțitoare a deznădejdii operează prodi-
gios, memorabil: „Vară căzută/ de pe treptele cerului./
Vară schiloadă;/ îi simți cârjele/ în nămolul gâtlejului./
Sub plai de funingine,/ viața/ și veacul fumegându-și/
gunoiul./ Un cuțit de lumină,/ precum altădată în aba-
toarele răsăritului,/ ne umple obrazul cu saliva/ apusu-
lui” (Vară căzută). Semnificativ e faptul că numeroasele
invective ce se abat asupra socialului și istoriei fără fun-
dament ontologic, par a lăsa totuși o șansă de salvare
din întunericul căzut peste omenire. În ciuda faptului că
deasupra veghează constelații mutilate, există o licărire
de speranță, semnele sacrului nu s-au ocultat de tot.
Balanța nu cade definitiv în partea imaginarului apoca-
liptic, câte un semn intervine pentru a sugera că nu e
totul pierdut: „A căzut întunericul/ peste cuvinte,/ a căzut
roua/ peste pleșuvele țeste/ de greieri./ Doar stele reu-
matice/ șchiopătând/ în mocirlele nopții./ Doar inima ur-
lând a pustiu/ în minele veacului./ Licăre degetul
Domnului/ atingându-ți fruntea,/ buzele,/ pieptul” (A
căzut întunericul). Omul autohton, chiar dacă se în-
scrie printre „lepădăturile Orientului” ar mai putea reveni
la vechile valori umaniste. Fragila poezie, privighetoa-
rea oarbă, va deveni și în acest volum, o primă modali-
tate de salvare în fața tăvălugului profanant. Chiar dacă
e agresată din toate părțile, ea va rămâne o voce a
idealității: „cu gâtul prins în/ spânzurătorile îngerilor,/
mai fragilă decât trupul unei flăcări/ în orbitele iernii,/
mai tremurătoare decât un plop/ siluită de furtună,/ pe
treptele lunii/ împerechindu-se nerușinată cu Dumne-
zeu”. În ciuda siluirilor spiritului materialist, ea rămâne
vizionară: „cu un ac înroșit/ dacă mâinile tale nelegiuite/
străpung luminile cerului/ oarbă nu e” (Tablou cu pri-
vighetoarea oarbă). Printre remedii intră și sacrul, în-
trupat în vocile râului, ascultarea sunetelor

fundamentale ale naturii, prin care vorbește absolutul –
mai cu seamă, celor ce nu si-au extirpat simțirea: „As-
cultă un râu/ și vei învăța limba/ lui Dumnezeu./ Voca-
lele divine/ în ele căzând,/ cum ai rostogoli lacrimi/ într-o
gușă de pasăre” (Ascultând un râu). În fine. Mai puțină
muzicalitate, deloc jerbe de suavități în schimb
ardențele interioare, umorile, repulsia, se convertesc în
sensuri și imagini memorabile. Pledoaria pentru valori,
pasiunea corectivă se revarsă în negații, desfigurări și
reverberații angoasante. Se construiește o excelentă li-
rică a decepției, a somării semenilor cu trimitere la pri-
mejdiile ce stau să le anihileze existența.

Suita de ronsete din plachetele anterioare se
întregește la 60, în volumul Ronsete (1995). Ineditele
se mențin în spiritul și tematica celor știute deja. E ade-
vărat că în bogăția de sensuri, cu care poetul își ofer-
tează lectorul, cu fiecare volum al său, pot fi decupate
perspective tematice unificatoare variate. Unele mai
atașante decât altele, dar momentul, dispoziția, subiec-
tivitatea ne obligă să optăm pentru una care ni se pare
mai reprezentativă. Suntem mai departe într-o „lume
bolnavă într-un veac bolnav”, un cadru general știut, dar
accentele viziunii cad, în textele reprezentative, pe alte
aspecte ale calvariei, pe alte nuanțe ale sentimentului
existențial în criză. Ispita invenției imagistice pare aici
mai îmblânzită, preocupată de rotunjirea rostirii în for-
mulări apoftegmatice. Sensul global dar și cele din fili-
gran, nevoile prozodice netezesc expresia, o întorc spre
matca clasică. Reținem întâi sentimentul adâncirii feno-
menelor în propria materialitate. Cum lumea e bolnavă,
iar boala stă în absența dimensiunii spirituale a
ființărilor, eul liric descifrează în jur modul cum obiectele
terestre se cimentează în substanța lor efemeră. Sporul
de materialitate le face și mai opace, mai departe de
vechiul mit al pământului străveziu al moderniștilor, mai
grele de teluric: „S-a-nluminat lumina de lumină,/ s-au
vântuit vântoasele de vânt,/ s-a pământit țărâna de pă-
mânt,/ de înzilirea zilei ziua-i plină”. Viziunea aceasta a
înstrăinării teluricului de har se întemeiază pe inspirate
inovații verbale: „ a se vânti”, „a se înzili”, „a se pământ”
etc. Poetul incriminează această derivă a fenomenalului
prin condensare în opacitate tragică: „De aninare anii-n
ei se-anină,/ nedrumuit pe cale-i umblă drumul,/ funin-
gini fumegânde iscă fumul,/ de înzilirea zilei ziua-i
plină.// Neclătinată-i clina ce declină./ S-a-nluminat lu-
mina de lumină”. Sensul profund al acestor sporite con-
densări în propria substanță e sugerat de penultimul
vers: „Neclintită-i clina ce declină”. Ele nu duc la agoni-
sirea unei esențe, ci accelerează declinul spre neant.
Cu cât mai multă materie, cu atât mai efemer – e sensul
meditației. Reținem, în ordine vizionară, și sentimentul
vacuizării formelor, aparent opus revelației de mai sus.
De data aceasta ochiul poetic vede golirea simbolică a
formelor și fenomenelor. Ceea ce se pierde este esența,
temeiul adânc, sinele acestora. Viziunea e inspirată de
filozofia esențelor, ce distinge axiologic între coaja ex-
terioară a lucrurilor și esența lor: „Goale de ele sunt hai-
nele vântului,/ goală de sine-i sinea luminii,/ fără de
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carne sângeră spinii,/ cuvântul tăcerii-i tăcerea cuvân-
tului” etc. Teribilă viziune a neantificării formelor mate-
riale. Negația, golul, neantul din discursul filozofic
existențialist nasc aici cea mai dezarmantă proiecție
poetică a golirii lumii de miez ontologic. În trena celor
două poeme se vor așeza celelalte texte ce vin să în-
tregească cele două registre. Avem o adâncire a morții
în ea însăși, nu mai funcționează crezul creștin din
„Moarte pre moarte călcând”. Sacrificiul cristic nu mai
răscumpără moartea creaturilor, verbul „a călca” are un
sens banal, de însumare, de întregire a cortegiului de
ființe neantificate: „Ne mai îngădui, Doamne, în lumină/
cu morțile din noi pe morți călcând!/ Doar tu ne mai în-
gădui până când/ ne pregătește pulberea de cină;/ se
trage sufletul spre rădăcină/ cu morțile din noi pe morți
călcând!” Așezarea iminentă în pulbere, coborârea su-
fletului spre tărâmul rădăcinilor îmbogățesc inventarul
de figurări ale materializării. Viziunile obiectelor golite
de temei sunt parcă mai la îndemâna poetului, mai nu-
meroase. Asistăm
și la o secătuire a
memoriei și a fluxu-
lui comunicativ.
Retrospecția ma-
rasmului existențial
pornește de la
întețirea fluxului
temporal, ce acce-
lerează vidarea de
miez a trecutelor
experiențe, a fon-
dului de amintiri ce
s-ar cere aduse în
cuvânt: „Ascută
orele gemând în
rut./ Cum să oprești
ce nu e de oprit?/
Pe limbi de ceas
Iisus e răstignit./ Cu
viața ta poți spune ce-ai făcut?” Timpul rămas s-a
împuținat, ființa văduvită de sinele său e în declin, iar
depoziția ei își frânge elanul: „ți-e umbra tot mai fără de
măsură,/ măsoară-ți pașii, iarna e aproape!/ Sunt zilele
din ce mai mici./ Taci tot mai mult, ți-e tot mai greu să
zici”. Între împuținările tonusului existențial intră  dure-
roasa ruptură de vârsta edenică, transcrisă în ton de li-
tanie: „N-ai să mai stai ni cicând printre acei/ pe care zeii
i-au chemat la masă;/ te înfășoară verbele în plasă./
Ajungă unei zile răul ei!” Locul, vatra, spațiul ființării își
pierd și ele valențele ocrotitoare, ajung un omphalos
descentrat: „Pustiu e orizontul până-n fund./ În cer cad
păsările în afund./ Îmbătrânește-n noi singurătatea”.
Nici timpul concretizat în anotimpuri terestre nu e mai
plin de miez, de factori fondatori; vectorii temporalității
copleșesc verticalitatea ființelor: „Pe brânci în lumea
prăbușită-n brâncă,/ cu botu-n zoaia zilelor, imundă,/ ne
destrămăm secundă cu secundă.” Declinul e citit și prin
lupă biografică, conturul ființelor dragi e tot mai fragil,

zilele ce curg surpă imaginea părinților rămași departe:
„Zile se duc și alte zile vin,/ de dor vă gârboviți și n-aveți
vină,/ tu, maica mea, mereu tot mai puțină,/ tu, tatăl
meu, mereu tot mai puțin!” Forma cea mai gravă a pri-
vării ființei e abandonul divin, tocmai în timpul sacru, în
vremea colindului ce răsună în lumea ce seamănă cu o
Golgotă: „Ninge pe Golgota cu sfânt colind,/ fereastra
veacului se înlumină,/ de-atâta timp iar așteptăm să
vină./ Pe unde, Doamne, vei mai fi fiind?/ Ce viscol te-
a înzăpezit pe grind?” Sunt multe momentele în care
deznădejdea anulează orice șansă de ieșire din entro-
pie, când existența pare că se învârte într-un cerc al
fatalității inexorabile: „Uitat e drumul către paradis./ Pe
unde calci, rămâne numai zgură,/ simți cum îți cresc li-
chenii pe figură;/ totul se-nvârte într-un cerc închis”. În
ciuda eșecurilor multiplicate, avem totuși unele licăriri
salvatoare, o târzie epifanie se produce tocmai în mie-
zul strivitor al târziului, când răbdarea pare a se fi con-
sumat, când toate par întrupări ale efemerului nămol.

Divinitatea apare
în teluric cu dure-
rea creaturilor în
spinare. Și în anto-
logia A doua ve-
nire (1996)
regăsim texte
esențiale ce între-
gesc și nuanțează
tabloul  și trăirile
specifice crizei
existențiale gene-
rate de răul curs al
lumii. 

R e z u m â n d :
cea de a doua vâr-
stă lirică a lui Horia
Bădescu se
dovedește mult
mai unitară, peri-

metrul tematic e concentrat mai ferm în sondarea ființei
scoase din armonia universală, strivite sub „furcile cau-
dine” ale unor timpuri fără fundament ontologic. Con-
secvent paradigmei moderniste, poetul mizează pe
reperul idealității și intenția reflexivă a limbajului. Versul
se eliberează de muzicalitate, capătă pondere versul
alb, unde nimic nu mai perturbă procesul secret prin
care imaginarul dă forță devastatoare stărilor interioare.
Aruncă unghiuri inedite asupra condiției umane, pune
ființa în situații relevante pentru precaritatea sa. Senti-
mentul disoluției lumii și al eșecului existențial e
covârșitor, aproape fără remedii, instalarea în viziunea
sumbră, angoasantă e fără ezitări. Lamentația se înfio-
rează metafizic: clamând absența sacrului din lume,
poetul reușește să deschidă, cu uneltele poeziei, un
nou orizont al tragismul imanent în biografia omului con-
temporan, ale cărui angoase, interogații, sfâșieri și ră-
tăciri pe coordonatele alienării materialiste nu mai par
a se opri.

(va urma)

Focşani – Primăria cu Biserica Sf. Ioan
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Din prima pagină a romanului ne întâmpină un semn
spaţial: scara; urcarea şi coborârea ei au conotaţii sim-
bolice:

„Într-o dimineaţă [atenţie la momentul temporal] din
luna octombrie, anul 1814, un june de 22 de ani […] sta
în scara caselor marelui postelnic Andronache Tuzluc,
rezimat de stâlpii intrării şi absorbit în nişte meditaţiuni
[…]”, (Nicolae Filimon, Ciocoii vechi şi noi, Ed. Minerva,
col. Patrimoniu, 1985, p. 13). În vreme ce el medita „uşa
scării se deschise şi se arătă înainte un arnăut îmbrăcat
numai în fir, cu pistoale şi itagan la brâu” [azi i-am spune
bodygard]; ca în basmul popular obiectul vesteşte so-
sirea stăpânului. Apoi se auziră „paşii cei leneşi şi gravi
ai marelui postelnic, care cobora scara cu o cadenţă si-
metrică” (p. 13). După protocolul prezentării şi primirea
„darurilor”, tânărul Dinu Păturică urmând pe vătaf urcă
scara pe care coboară boierul fanariot, trece printr-o
„sală” şi o „galerie cam întunecoasă”. Vătaful se opreşte
în faţa unei uşi şi zise lui Dinu: „– Iată odaia ce ţi-am
găsit pentru locuinţă” (p. 16). În această odaie îşi pe-
trece cea mai mare parte a timpului: „După, ce pleca
boierul la curte, se ducea la vătaf şi-i făcea o mulţime
de linguşiri; apoi [...] se închidea în camera sa şi se da
cu totul la citit şi la meditaţiuni” (p. 33), citea pe Plutarh,
Cesar şi… „Machiavel”.

După ce inspectează „repede şi dispreţuitor” odaia,
Dinu „deschide fereastra” şi se uită în curte: „o văzu
plină de găini, gâşte, raţe, claponi”, iar din bucătărie i
se înfăţişează înaintea ochilor „mulţimea de tingiri de
diferite capacităţi în care se pregăteau cele mai gus-
toase bucate din Fanar”. În curtea boierului nu vede nici
o altă construcţie, ci doar obiecte care arată bogăţia şi
lăcomia, adică numai ceea ce este trecător în viaţă. Pri-
vind toate astea, Dinu îşi zice în sinea sa: „Iată-mă, în
sfârşit, ajuns în pământul făgăduinţei; am pus mâna pe
pâne şi cuţit; curagiu şi răbdare, prefăcătorie şi iuşchiu-
zarlâc, şi ca mâne voi avea şi eu case mari şi bogăţii ca

ale acestui fanariot” (p. 17). La nivelul romanului lui Fi-
limon, ceea ce -şi zice în sinea sa Dinu este echivalentul
celebrelor vorbe ale nu mai puţin celebru personaj al lui
Balzac: Rastignac de pe culmea cimitirului Père La-
chaise se adresează Parisului: „– Între noi, acum!”

Pentru Dinu Păturică începe urcuşul pe scara ma-
terială şi socială. Dar pentru a ajunge ca fanariotul, Dinu
va trebui să urce şi scara femeii. Dinu (în calitate de pă-
zitor al Duducăi la porunca lui Andronache, „iubitul”
acesteia) ajungând la casa Duducăi „intră pe portiţa cea
mică, sui scara şi se puse jos, în pritvor, pe un pat de
scânduri” (p. 47) în aşteptare. Interioarele casei Dudu-
căi dau seama de condiţia ei de amantă a boierului fa-
nariot. Fiecare obiect şi fiecare gest sau vorbă reflectă
viaţa de lux a femeii lipsită de orice principiu moral.
Semnificativ e felul, dar mai ales ordinea în care Dinu
cunoaşte odăile reşedinţei Duducăi. Această ordine su-
gerează scara pe care urcă Dinu de la situaţia de păzi-
tor al femeii, la cea de amant şi părtaş în pactul pentru
ruinarea boierului. Ultima treaptă a acestei scări este
„camera de culcare” a Duducăi, unde cei doi pecetlu-
iesc pactul. 

Pe simbolistica scării e construit teribilul blestem „bi-
blic” pe care Ghinea Păturică îl aruncă asupra fiului care
îl reneagă şi îl alungă când vine la el în Bucureşti:
„–  Dumnezeu, care cunoaşte şi vede toate, să nu-ţi
ajute, fiu blestemat ce eşti! El, care te-a înălţat atât de
mult, te va pogorî mult mai jos decât unde te afli. Aceste
bogăţii câştigate prin nelegiuiri ţi le va risipi cum risi-
peşte vântul praful după arie. Cum mă goneşti tu pe
mine, să te gonească îngerul Domnului în toată viaţa;
să nu ai prieteni în nenorocire, să umbli din casă în casă
cerşind pâne, ca să-ţi astâmperi foamea, şi o treanţă,
ca să-ţi acoperi goliciunea; să linguşeşti toate tarafurile
şi toţi să-şi bată joc de tine. În chinurile boalei tale să
nu aibi pe nimeni care să te mângâie şi în vedeniile tale
să-ţi stea dinainte toate fărdelegile tale. Amin! Fie, fie… ”

Ionel Popa

SPAŢIUL LITERAR 
ÎN ROMANUL ROMÂNESC

– inventar fenomenologic –

SPAŢIUL BAZAR
Nicolae Filimon, Ciocoii vechi şi noi (1863)
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(pp. 182-183). Blestemul părintesc se va împlini: Dinu
moare întemniţat în „ocna părăsită”.

Curtea boierului pământean banul C. se înfăţişează
în opoziţie cu cea a fanariotului. Când trăsura lui Tuzluc
intră în curtea banului C. „slugile bătrânului boier şe-
deau pe treptele scării [s.n.] şi îşi petreceau timpul vor-
bind şi râzând; iar banul […] şedea în pritvorul
(balconul) casei, pe un colţ al unui pat lung şi citea din
tetravanghel” (p. 92).

Spaţiile în care sunt prezenţi Tuzluc, Dinu, Duduca
poartă semnele corupţiei şi desfrâului. În aceste spaţii
se pun la cale toate ticăloşiile posibile până la trădare
de ţară (Dinu e actor principal în prinderea şi uciderea
lui Tudor Vladimirescu). La polul opus, spaţiile în care
sunt prezenţi banul C., Maria, fiica acestuia, Gheorghe,
fostul vătaf  al fanariotului acum aflat în slujba banului,
viitorul ginere, poartă semnele cinstei, generozităţii,
bunei-cuviinţe, liniştii şi fericirii.

Descrierea interioarelor este luxuriantă. Scriitorul in-
sistă asupra „obiectelor cele mai apropiate şi mai
uzuale” care, alături de alte detalii, sugerează nivelul
economic, [moral], cultural” al personajului (Aurel Mar-
tin). Acest tip de descriere, prin simplu inventar, desfă-
şurată pe pagini întregi devine de la un punct încolo
obositoare şi afectează construcţia şi naraţiunea.Ca
exemplu menţionez capitolele „Scene de viaţă socială”
şi „ Fă-te om de lume nouă, să furi cloşca după ouă!”,
aşezate în „oglindă” (N. Manolescu). Sunt două tablouri
care au acelaşi subiect: petrecerile sardanapalice, unul
sus în odăile fanariotului Andronache, celălalt în „beciu-
rile” lui Păturică. Sus e desfrâu şi risipă, jos slugile imită
pe stăpâni. Odăile de sus poartă semnele unui crepus-
cul, domneşte iluzia statorniciei în bogăţie şi putere,
„beciul” de jos are semnele grabei şi vicleniei slugilor
de „a se ajunge”, speranţa ciocoiască. În capitolul „Ce
dai să te fac ispravnic”, autorul configurează un spaţiu
al corupţiei şi jafului.

În logica tezismului programat al romanului nu putea
lipsi spaţiul judecăţii şi al pedepsei. Unul este „Ocna pă-
răsită” unde, întemniţat de noul vodă pământean, Dinu
moare; celălalt este piaţa publică în care este pedepsit
cămătarul Costea Chiorul, tovarăşul de nelegiuiri al lui
Păturică şi Duducăi, prin flagelare şi ţintuirea de stâlp.
Vinovatul e purtat pe uliţele Bucureştiului până la locul
execuţiei, „când esecutorul ridicase pe paţient în vârful
picioarelor şi se pregătea să-i ţintuiască urechile la
stâlp, clopotele de la câteva biserici ajunse până la
auzul mulţimii”. În uliţa execuţiei, venind din direcţii
opuse se încrucişează două procesiuni mortuare. Ră-
posaţii sunt Andronache Tuzluc şi Dinu Păturică. „Iată
cum îşi terminară cariera vieţii aceşti trei sceleraţi. În-
tâmplarea voise ca ei să se mai întâlnească încă o dată,
înainte de a se prezenta lui Dumnezeu spre a-şi da
seama de relele ce săvârşiseră pe acest pământ.”
(p.  228), exclamă scriitorul mulţumit de ilustrarea mo-
ralei romanului său. Duduca fuge cu un turc dincolo de
Dunăre. Pentru că a încercat să ducă aceeaşi viaţă ca
înainte, turcul o leagă într-un sac şi îi dă drumul în Du-
năre. Ca morala să fie completă, fără dubii, scriitorul
opune spaţiului judecăţii şi pedepsirii pe cel al dreptăţii

şi răsplăţii: Biserica Mănăstirii Mihai-Vodă unde se să-
vârşeşte cununia religioasă a lui Gheorghe cu Maria.
Gheorghe e răsplătit cu rangul de mare spătar de către
noul domnitor pământean Grigore Ghica. Naş nu este
altcineva decât vodă. Ceremonia are loc în ziua de
23  aprilie.

Antiteza dintre cele două spaţii rămâne tezistă, fără
niciun efect estetic: ocna părăsită nu se metamorfo-
zează într-un spaţiu al căinţei, iar cel al ceremonialului
căsătoriei rămâne un mic document etnografic de
epocă.

Spaţiile exterioare, peisajele, atâtea câte există, şi
ca imagine în sine, cât şi ca semnificaţii, sunt la limita
locului comun. Un posibil exemplu este descrierea unei
nopţi de vară (p. 53). Tabloului în afară de obiecte îi lip-
sesc culorile şi emoţia. Din descrierea de 17 rânduri
abia poţi găsi o singură frază cât de cât literar-artistică:
bolta cerească „era plină de o lumină magică luna a
cărei palidă şi dulce faţă împle de dor şi ardoare inimile
simţitoare, sta atârnată printre turlele mitropoliei […]
Această maiestoasă şi dulce tăcere era întreruptă câ-
teodată de suspinele unei privighetori, care cânta dure-
rile sale ascunsă într-o dumbravă de lilieci din grădina
Mănăstirii Antim”. Mă despart de opinia lui Tudor Vianu
care afirma: „Sunt, în Ciocoii vechi şi noi, câteva tablouri
de natură prinse de un penel dibaci”. Nicolae Filimon e
un citadin imun la fiorul liric ce-l poate trezi „maiestoasa”
şi „dulcea” natură, în dimensiunea ei terestră ori cos-
mică.

„Ciocoi… sunt un roman al Bucureştilor, un roman
citadin”. Aprecierea lui Şerban Cioculescu e cam exa-
gerată, dar, vorba aceea, ce-i a cezarului trebuie dat ce-
zarului. Pionieratul trebuie respectat şi preţuit, dar până
la Bucureştiul lui Caragiale, Hortensia Papadat-Ben-
gescu, Camil Petrescu, Mircea Eliade, Cezar Petrescu
mai e cale de străbătut. Venerabilul critic notează mai
departe: „Bucureştean prin naştere, scriitorului i-a fost
dat să lase o neuitată imagine a Capitalei […], Bucu-
reştilor de altădată! În arhitectura lui pestriţă […] în mul-
tiplicitatea aspectelor sociale dintre anii 1814-1825,
aceasta este imaginea obiectivă, cu aparenţă de fan-
tastică dioramă […]”. Dintre cei din siajul lui Cioculescu
îl citez pe Teodor Vârgolici: „[Filimon] a surprins cu un
adevărat realism culoarea locală, atmosfera specifică.
De la aspectul vestimentar al personajelor şi până la
descrierea Bucureştiului cu grădinile şi edificiile publice,
cu ambianţa şi decorul sălilor de spectacol, cu mahala-
lele lui, totul este notat cu precizie, cu un fin spirit de
observaţie, cu un remarcabil talent descriptiv, în imagini
vii, autentice […]”. Criticul a uitat să treacă printre „ima-
ginile vii” bucătăria cu tot ce produce ea! Diorama pe
care o presupunea Cioculescu, imaginile vii identificate
de Vârgolici e/sunt de fapt doar o înşiruire de stampe.
Descrierile, realizate prin simpla enumeraţie, sunt satu-
rate de fotografierea amănuntelor de arhitectură şi geo-
grafie urbană. Exemplară pentru tehnica descrierii şi
valoarea strict documentară rămâne prezentarea pala-
tului domnesc al lui Caragea-vodă (pp. 23-24). Această
descriere [ca şi altele, vezi de pildă p. 226] e curat hartă
topografică. Ceva mai animate sunt tablourile cu „scene
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din viaţa socială”: petrecerile bucureştenilor la „iarbă
verde” sau la „grădină”, plimbările familiilor boiereşti cu
trăsura pe „Podul Mogoşoaiei” şi la „Târgul din Afară” şi
bairamurile, precum cel de la Andronache Tuzluc.

„Filimon are, afirmă G. Călinescu, pe alocuri intuiţii
balzaciene. Îndeosebi e remarcabilă la el preocuparea
de precizie topografică, în care pune minuţie şi acel rea-
lism fantastic tipic la Balzac”. Preluând observaţia lui
Călinescu, critica postbelică (mai ales cea epigonică) a
bătut monedă pe realismul lui Filimon. Acest avânt a
mai fost temperat de Mircea Anghelescu la a cărui opi-
nie mă raliez: „Ceea ce a fost interpretat ca realism şi
un punct important pentru care cercetătorii l-au apropiat
de Balzac,este de fapt consecinţa unei vocaţii neînfrâ-
nate de istoric, căci nu poate fi numit realism, în sensul
obişnuit [literar-estetic] al cuvântului, efortul de investi-
gare, minuţia cercetătorului şi geniul sintetic al scriito-
rului care recompune o epocă întreagă […] din
elemente disparate ale unor informaţii adunate, contro-
late şi coroborate cu un desăvârşit spirit critic [şi de ob-
servaţie]. Istoricului, şi nu scriitorului realist, îi aparţin
descrierile de interioare, de ceremonii şi obiceiuri uitate
[…]”.Observaţiile lui Mircea Anghelescu îşi găsesc su-
port şi în numeroasele note şi explicaţii ale autorului din
subsolul paginii, şi în prezenţa documentului în textul
romanului, spre exemplu „Catastih de dosolipsie, al
Casei, Dumnealui Marele Postelnic Andronache Tuzluc,
Leatul 1818, septembrie, Primiţi – Cheltuiţi pe leatul

1818” (p.141) şi unul imaginat (fabricat pe loc) de Dinu
Păturică pentru a demonstra şi a învăţa pe amicii săi
întru ciocoism cum se pot îmbogăţi pe seama stăpâni-
lor: Foaie de socoteală a curţii marelui postelnic A. Tuz-
luc (pp.112-113).

În 1913, Eugen Lovinescu observa aceleaşi limite
ale realismului lui Filimon. Observaţiile făcute din per-
spectivă pur literar-estetică semnalau deficienţele ro-
manului: „Fără a fi un moment estetic, Ciocoii lui Filimon
sunt o operă viabilă, o frescă neisprăvită, dar încă des-
tul de vastă, străbătută de o acţiune epică nu îndeajuns
de ferită de invazia amănuntelor; o frescă în care sem-
nificativul înăbuşă esteticul. Iar cronologia dăunează
compoziţiei.” În concluzie, realismul lui Filimon nu reu-
şeşte deplin trecerea de la fotografie (realism nud, de
document) la imaginea realistă literar-artistică.

Între spaţiile exterioare şi cele interioare din romanul
lui Filimon există o deosebire funcţională: cele exte-
rioare staţionează la valoarea de document; cele inte-
rioare, conform tezismului moral inoculat romanului,
sunt pline de semnele răului (corupţie imoralitate, des-
frâu). Descrierile lui Filimon vor să informeze şi să in-
struiască. Spaţiile sunt selectate şi orânduite conform
tezei morale care culminează în final cu inevitabila pe-
depsire a răului şi triumful binelui.

Prin Ciocoii vechi şi noi, Nicolae Filimon (ne) învaţă
cum nu se scrie un roman.

SPAŢIUL BUCOLIC VS. MALEFIC
Duiliu Zamfirescu, Viaţa la ţară (1894); Tănase Scatiu (1907) 

Începutul romanului trasează coordonata spaţio-
temporală a universului rustic din Viaţa la ţară: 

„Cum treci priporul Ciulniţei, în pragul dealului, dai
de casele boierului Dinu Murguleţ, case bătrâneşti şi să-
nătoase, cum nu se mai întâlnesc astăzi pe la moşiile
boiereşti. De sus, de pe culme, ele văd roată împrejur
până cine ştie unde, la dreapta spre valea Ialomiţei, la
stânga, pe desişul pădurii de Aramă, iar în faţă pe coti-
turile strâmbe ale satului.

Toată curtea boierească trăieşte liniştită şi bogată,
cu cârduri întregi de gâşte, curci şi claponi; cu bibilici
ţiuitoare, cu căruţe dejugate, cu argaţi ce umblă a
treabă de colo până colo – şi seara, când vine cireada
de la câmp, cumpăna puţului, scârţâie neunsă între
furci, ţine isonul berzelor de pe coşere, ale căror ciocuri,
răsturnate pe spate, toacă de-ţi iau auzul. Fără a fi ri-
sipă şi zarvă, curtea boierească pare populată şi bo-
gată” (Duiliu Zamfirescu, Viaţa la ţară; Tănase Scatiu,
Ed. Minerva, col. Patrimoniu, Buc., 1974, p. 7)

Casele boierului Dinu parcă nu sunt făcute de mâna
omului, ci crescute din Pământ.

Pacea şi liniştea zilei de vară vor fi turburată de „su-
netele clopotelor unor poştalioni ce intrau în curte cu

strigăte şi saltanat”: 
„– Iii! E greu de noi! Tănase Scatiu cu mă-sa! Ex-

clamă boier Dinu” (p.7).
În contrast cu această imagine bucolică a conacului

boieresc este imaginea casei lui Scatiu de la Vlădeni:
„Când Tănase Scatiu ajunse acasă, trase cu trăsura

drept la grajd şi propti caii în faţa unui morman de gunoi
[…]. În curtea mare, se întindeau şiraguri de case de
nuiele lipite cu lut; şandramale de scânduri; cotineţe de
găini; hambare; două puţuri cu furcile strâmbe şi cu
jgheaburile sparte, aşa că noroiul era de-a pururi în fi-
inţă; o bucătărie povârnită pe o rână; grajdul cailor, de
nuiele nelipite, acoperit cu stuf, o porumbărie într-un pi-
cior – în fine, tot felul de acarete, făcute în pripă şi ieftin
[…]. Argaţii umblau a lene, de-abia trăgându-şi ciubo-
tele după ei. Căldura şi un ciocan, două de rachiu mai
mult moleşeau cu desăvârşire” (p. 74).

În Viaţa la ţară spaţiul e primitor, luminos, plin de
energiile vieţii; el exprimă bucuria vieţii. Acest spaţiu bu-
colic mi-a inspirat ideea de a da capitolelor posibile titluri
spaţiale: „Conacul boierului Dinu Murguleţ”; „La gară”;
„La arie”; „Cu trăsura de la Ciulniţa la Comăneşti”; „Pe
baltă”. Am extins experimentul şi la al doilea roman al
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Ciclului Comăneştenilor: „Casa lui Tănase Scatiu din
târg”; „Cancelaria lui Tănase Scatiu”: „Tincuţa în ca-
meră”; „La fereastră”; „La gară”.

Moşia boierului şi cea a Saşei Comăneşteanu sunt
spaţii în care viaţa se desfăşoară gospodăreşte, în rit-
mul firii şi statorniciei. În casa lui Scatiu totul e în ne-
orânduială, făcut în grabă cu lăcomia parvenitului.
Spaţiul lui Tănase este unul urât, al „necurăţeniei”, aşa
cum îi este şi sufletul. „Moşia” lui Scatiu este o avere
fără să aibă în spate o muncă făcută cu sudoare. Tă-
nase Scatiu nu e om al gliei strămoşeşti ca Dinu Mur-
guleţ şi Saşa Comăneşteanu.

Între aceste două imagini în antiteză scriitorul
aşează imaginea moşiei lui Matei Damian prin care ilus-
trează unde poate duce absenţa omului pământului, în-
străinarea şi dezrădăcinarea de glia străbună (motive
recurente în literatura noastră). Moşia lui Matei e admi-
nistrată de Eftimiu, soţul Aglaei, o rudă mai îndepărtată
a coanei Diamandula, mama lui Matei. Acesta ţine so-
cotelile moşiei „într-un hal de încurcătură de nu le mai
da nimeni de capăt.” Tristă este şi starea acareturilor:
„hambarul de zid puternic se dărăpăna”, „fânăria era
vraişte”, „numai lăptăria era mai cu îngrijire ţinută fiindcă
văcăriţa şi baciul Micu, amândoi de pe locurile Făgăra-
şului, se aveau bine.”

În Viaţa la ţară domină spaţiul deschis. Sunt nume-
roase şi ample tablourile de natură, grigoresciene, ade-
vărate poeme bucolice. Tablourile sun realizate en plein
air, elementul fundamental fiind lumina;

„Se legăna ciocârlia în răcoarea dimineţei, însoţind
de-a lungul Ialomiţei trăsurile ce mergeau la gară […].

Întinderea câmpului se desfăşura într-o nespusă li-
nişte de vară. De o parte, un lan de porumb îşi mişca
vârful foilor nervoase, dând văzduhului un reflex de cu-
loare verde, ce părea că îngraşe aerul; de partea cea-
laltă, Ialomiţa curgea domoală între malurile joase,
lăsând să se vadă o margine a Bărăganului, cu pârloa-
gele sale nestrăbătute, cu suhaturi roase de vite, cu o
turmă de oi ce se zărea în fund ca o pată albă, şi mai
presus de toate, cu orizontul său înşelător, a cărui
dungă închipuită juca în arşiţa soarelui ca oglinda unei
ape. Din prundul gârlei, cireada se urnea pe un val şi
se îndruma cu greu la păşune. Câte un bou singuratec
sta înfipt în marginea apei, cu capul întins înainte, ne-
clintit, întrupa în nemişcarea lui pustietatea locului”
(p.  18).

Şi la întoarcerea de la gară, Murguleţii şi Comăneş-
tenii, având în mijlocul lor pe Matei care s-a întors
acasă din străinătăţi, parcă sunt înghiţiţi de lumina şi
pacea câmpului: „Nu se auzea pe tot lungul drumului
decât roatele trăsurei tocând şi copitele cailor lovind pă-
mântul. O pace desăvârşită se coborâse din înălţimile
albastre ale cerului. Natura, fecundată de razele soare-
lui, parcă se odihneşte” (p. 24)

Un alt tablou remarcabil este cel al nopţii de vară pe-
trecută de Matei pe claia de paie alături de baciul Micu,
care îi ţine o lecţie de astronomie populară învăţându-l
să citească harta cerului (pp. 60-64). Natura, spaţiu
deschis, e surprinsă în curgerea timpului (zori, amiază,

amurg, noapte): „Soarele se pleca spre apus, într-o lim-
pezime de cer aşa de transparentă că parcă vedeai lu-
mina cum se cerne din înaltul cerului” (p. 51).

Mai sunt de menţionat două tablouri de natură în
care spaţiul este erotizat: unul este „La bostănărie”
(p.  83-86), celălalt „Pe baltă” (pp. 114-122). Primul este
expresia „potolită, matură” (Mircea Zaciu) a mărturisirii
iubirii dintre Matei şi Saşa. Gestul cu care cei doi muşcă
miezul roşu şi zemos al pepenelui este emblematic; ce-
lălalt este al idilei „copilăroasă şi romanţioasă” (Mircea
Zaciu) dintre Mihai şi Tincuţa, doi adolescenţi frumoşi şi
inocenţi. De data aceasta peisajul, gesturile şi vorbele
reţinute ale celor doi sunt învăluite de o tăcere miste-
rioasă, care emană aşteptare, nelinişte. Deasupra lor e
prezent destinul necruţător. Şi aici e prezent un gest
emblematic: Tincuţa mângâie cu durere, în tăcere, dusă
pe gânduri, pasărea împuşcată de Mihai. Cele două ta-
blouri exprimă un extaz erotic, dar nu unul senzual al
omului, ci al unei stări de spirit, al unei „stări de sine stu-
diate monografic” (G. Călinescu).

Nu lipsesc spaţiile interioare, intime în care Saşa ori
Matei se retrag pentru meditaţii, pentru împlinirea celor
sufleteşti. În intimitatea acestor spaţii ocrotitoare Saşa
şi Matei trăiesc sufleteşte şi mental iubirea.

Descripţia spaţiilor sunt chei prin care scriitorul îşi
deschide calea spre analiza psihologică. Paginile ana-
litice conţin mari intuiţii şi expresivităţi, dar şi notaţii ba-
nale şi intervenţii inabile ale naratorului analist.
Respectivele pagini arată nivelul la care se găsea proza
românească la momentul Duiliu Zamfirescu.

„În paginile descriptive, peisajul este realizat cu mi-
nime mijloace expresive, cu determinări puţine şi oare-
care, dar cu farmecul liric al singurătăţii, al ritmului lent
al mişcării sau nemişcării” (Sultana Craia). Ceasurile
zilei se scurg într-o tăcere solemnă urmând mişcarea
cosmică: zorile, amiezile, apusurile, nopţile. Scriitorul
este un vizual, sensibil la lumină şi la dimensiunea spa-
ţio-temporală a peisajului. În descrierea lui are mo-
mente auguste când surprinde comunicarea
misterioasă dintre pământ şi cer, şi a relaţiei inefabile
dintre spaţiu şi fiinţa umană. Urmărind succesiunea ca-
drelor exterioare, putem afirma, împreună cu Al. Săn-
dulescu: „Duiliu Zamfirescu intuieşte înaintea lui Ionel
Teodoreanu atmosfera medelenistă a conacului […], a
mersului în trăsură […], simptomele vârstei de tranziţie
[…].”

La întoarcerea de la gară, străbătând câmpul, Dinu
Murguleţ rosteşte în faţa nepotului un imn pământului,
în acelaşi timp şi un legământ: 

„– Uite pământul acesta: m-a făcut să asud; am
muncit toată viaţa pentru el, de cele mai multe ori fără
să mă răsplătească; m-am supărat şi l-am blestemat –
dar nu m-aş duce de pe el pentru nimic în lume. Nădăj-
duiesc că tot aşa o să faci şi tu şi că n-o să mai pleci.
Aici suntem născuţi şi eu şi maică-ta şi părinţii noştri şi
părinţii părinţilor noştri …” (p. 20).

Duiliu Zamfirescu intuieşte existenţa unui spirit al lo-
cului. Începând cu Viaţa la ţară putem vorbi de prezenţa
motivului Pământului, ce va deveni un topos complex



în romanul românesc, în literatura noastră în ansamblul
ei. Pământul apare ca entitate geologică, geografică,
economică, etică, naţională şi istorică. Pământul ca
motiv literar este element constructiv al tramei romanu-
lui, a spaţiilor sale cu semnificaţiile lor. Revenit acasă,
Matei reia contactul cu glia, realitate concretă şi, deopo-
trivă, mitică, care încapsulează în ea natura, cosmicul
şi omul. Dinu Murguleţ are o adevărată mistică a pă-
mântului, „care trece dincolo de relaţia de proprietate şi
se aşează în această zare cu mistica vieţii şi a morţii,
cu cea a naturii, a familie [traiul şi munca] în mijlocul
câmpului iau pentru el caracterul unui ritual, devin for-
mele supunerii instinctive faţă de ciclurile naturii şi vieţii,
dar de o structură curat ţărănească pură în primitivitatea
ei” (Mihai Gafiţa). Cuvintele boierului Dinu, adresate lui
Matei în momentul când se anunţă căsătoria acestuia
cu Saşa, sună testamentare pentru toată familia, de
faţă, şi pentru … viitorii urmaşi: „Iar dumneata logofete,
să nu te mai mişti de pe pământurile astea… m-ai înţe-
les? Că aici ai găsit fericirea cea adevărată!...” (p. 175).
Imaginea gliei strămoşeşti care îşi cheamă şi ocroteşte
copii şi cărora le cere jertfă întru apărarea este prezentă
şi în al treilea roman al Ciclului Comăneştenilor, În răz-
boi.

Şi romanul Tănase Scatiu începe cu prezentarea
unui spaţiu exterior, dar în total contrast cu cel din Viaţa
la ţară. Cele două tablouri, aflate în antiteză, au acelaşi
rol de diapazon pentru trama celor două romane: 

„Pe drumul desfundat de ploi înainta trăsura cu greu.
Câmpul era totuna de apă. Se lăsa noaptea şi frigul în-
cepea să amorţească crestele bulgărilor de noroi, iar
bălţile prindeau pojghiţa subţire de gheaţă ceea ce
făcea drumul şi mai anevoios. Caii asudaţi mergeau pe
şleau, zuruind din telencele lor monotone; erau patru
înaintaşi, toţi tineri, deprinşi cu vremea rea şi noroaiele,
fiindcă erau născuţi în herghelie, la ţară. Văzuseră ei
multe, de când erau la grajd: pripoane, zăpezi, ape
mari, şi mai cu seamă ţăpoiul lui Stoica vizitiul, aşa că
greutăţile de acum nu i-ar fi oprit din mers, dacă nu-i
opreau hăţurile.

În adevăr, Stoica, beat mort, ca să-şi ţină cumpăna
pe capră, se rezema în hăţuri. Atunci trăsura se oprea.”
(p. 181) Tănase îşi lăsase vizitiul în noroi şi se întoarse
singur în oraş. Când ajunsese în oraş se înnoptase.
„Casele lui erau aşezate în mijlocul unei curţi mari. Le
cumpărase, ca toate ce cumpăra, de ocazie de la un
boier scăpătat […] şi le schimbase, le meremetisise,
astfel că erau acum cele mai frumoase din târg” (p.182).

Spaţiile din Tănase Scatiu nu mai au „nici poezia,
nici farmecul idilic, nici seninătatea” celor din Viaţa la
ţară (Eugen Lovinescu); locul vieţii fericite de la Ciulniţa
şi Comăneşti l-a luat viaţa tristă şi monotonă din târg.
Aici sunt dominante spaţiile închise, ostile. Pentru Tin-
cuţa, devenită „doamna” Scatiu, şi tatăl ei, Dinu Murgu-
leţ, casa a devenit închisoare, odaia spaţiu ale
captivităţii. La sosirea acasă, intrarea „zgomotoasă”,
plin de noroi, tulbură momentul, rar, de linişte al Tincuţei
care spune fetiţei o poveste. La vorbele grele, răstite de

„tăticu” fetiţa izbucneţte în plâns, ca de fiecare dată.
Secvenţa imediat următoare, cina, este un ritual al su-
pliciului la care e supusă Tincuţa. Mesele familiale de
la Saşa, scene ale bucuriei vieţii şi unităţii familiei, sunt
pentu Tincuţa amintiri îndepărtate. Acum, doar dragos-
tea pentru fetiţă şi tatăl bolnav o mai ţin în viaţă. Din
când în când, vara, mai reuşeşte „să fugă” în vizită la
Comăneşti la Saşa. Atunci îl vede şi pe Mihai venit în
vacanţă. Cu sufletul împovărat de regrete revede locu-
rile adolescenţei, ale iubirii. În relatarea acelor momente
scriitorul are ştiinţa măsurii, de a nu repeta vechile ima-
gini. Ca un înţelept, între scepticism şi stoicism, Mihai îi
spune Tincuţei: „Ca a fost frumos în viaţa noastră tre-
buie să rămână în suflet. Mai mult nu putem cere de la
firea omenească, ale cărei meniri sunt aşa de nesupuse
nouă” (p. 223).

În Tănase Scatiu domină spaţiul închis – odaia –
mohorât, trist, golit de bucuria vieţii. Captivitatea morală
şi spirituală reduce existenţa Tincuţei la reverii bovarice.
Ea se închide în sine, se refugiază în lecturi şi la mân-
gâierea clapelor pianului. Camera e metonimie a amin-
tirilor, a timpului care s-a dus.  Descrierea camerei şi
gesturile Tincuţei sugerează poezia amintirilor, dar şi
tragismul viselor neîmplinite. Emblemele spaţiului bo-
varic al Tincuţei sunt fereastra, oglinda, patul. Dacă în
Viaţa la ţară oglinda şi fotografia sunt spaţii narcisiace
în care îţi contempli fericit frumuseţea fizică şi sufle-
tească (vezi, spre exemplu, darul dat lui Matei de Saşa
când aceasta se întoarce de la Paris), în Tănase Scatiu,
Tincuţa privindu-se în oglindă vede semnele morţii su-
fleteşti şi trupeşti. Şi somnul prelungit în dormitor anti-
cipează odihna sicriului. Prin cultul pentru Mihai ea
reface simbolic ceea ce pierduse prin păcatul originar:
acceptarea căsătoriei cu Tănase Scatiu. Prin suferinţă
Tincuţa se purifică; moare este singura posibilitate de
depăşire a impasului moral la care a ajuns (cf. Mihai
Gafiţa).

Emblematică pentru lumea lui Scatiu este „cancela-
ria” acestuia, spaţiul închis în care acesta tranzacţio-
nează conştiinţe relaţii sociale, politice, economice.

Între cele două romane, scriitorul realizează cores-
pondenţe spaţiale. Încă un exemplu este „La gară”
(p. 18-19) în primul roman şi episodul „La Gară”
(p.  228-231) din al doilea roman. Nu mai e nevoie de
niciun comentariu.

Spre deosebire de Nicolae Filimon, simţul estetic al
lui Duiliu Zamfirescu este mai puternic decât tezismul
său aristocratic care mereu i-a dat târcoale. Tezismul lui
Filimon e unul popular.

Ceea ce n-a reuşit Filimon în Ciocoii vechi şi noi a
reuşit Duiliu Zamfirescu în Viaţa la ţară şi Tănase Sca-
tiu.

(Fragment dintr-un studiu în curs de elaborare.)

Bibliografie: notele bibliografice fac trimitere la „Reperele
istorice şi critice” care însoţesc ediţia citată a romanelor, folo-
sită pentru comentariul de faţă.
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Peste ceva timp, mai exact în mai 2020, se vor îm-
plini 125 de ani de la naşterea filosofului Anton Dumitriu
şi-mi fac nădejdi că evenimentul nu va fi ignorat sau tre-
cut cu vederea şi cei interesaţi nu vor pierde ocazia de
a-l re-citi într-o nouă cheie şi de a-l readuce în atenţie
publică. Sper ca momentul să constituie un nou prilej
de omagiere a gânditorului pentru care nu s-a construit
încă soclul pe care îl merită şi o nouă ocazie de asu-
mare epistemică a operei sale, încă insuficient explo-
rată şi aşezată într-un cadru optim de evaluare şi de
omologare holistă. 

Nu ştiu dacă acestea au fost considerentele per-
spectivante avute în vedere de Editura Tribuna, de-a
editat această bijuterie de carte, Jurnal de idei (Editura
Tribuna, Cluj-Napoca, 2014), dar volumul are, orice s-
ar spune, menirea de a întregi imaginea noastră despre
filosoful Anton Dumitriu – pierdut o vreme din atenţia
editorilor, a exegeţilor şi a comentatorilor. A urmat, pro-
babil, modelul lui Noica, şi el autorul unui Jurnal filo-
sofic, publicat în anul 1944, dar, fireşte, problemele
abordate sunt altele şi nu sunt expediate schematic şi
lapidar până la condiţia de aforism, de panseu, ci au o
anumită desfăşurare. Modelul lui Anton Dumitriu, dacă
a existat unul, n-a fost Noica, ci mai degrabă Schopen-
hauer, care la fel, în aforismele sale prefera să-şi pre-
lungească gândul până la epuizarea problemei puse în
discuţie. 

Cartea, ne încredinţează prefaţatorul Mircea Arman,
este un veritabil laborator al ideilor şi răsfrânge cea de
a treia etapă din creaţia filosofului – perioada marilor
analize metafizice asupra teoriei culturii şi asupra celei
a mentalităţilor. Cartea despre care ne-am propus să
vorbim în aceste rânduri reproduce Jurnalul ţinut de fi-
losof într-o agendă cu coperţile învelite în piele, scris în
întregime cu stiloul sau pixul iar dificultăţile de descifrare
devin majore atunci când citatele sunt trunchiate sau
când, din cauza fugii ideilor, scrisul devine grăbit, pres-
curtat, iar citatele sunt, uneori, date din memorie. Titlul,
ne mai avertizează prefaţatorul, a fost dat de el, de Mir-

cea Arman, nu de Anton Dumitriu, iar textul a fost încre-
dinţat tiparului abia după 25 de ani de stagiu în sertarul
prefaţatorului care îl primise direct de la filosof pentru
a-l publica atunci când va considera oportun. 

Şi mai amintim, măcar fugitiv şi succint, că Anton
Dumitriu a fost o mare personalitate a gândirii filosofice
româneşti interbelice, că s-a născut la Brăila, unde a
urmat renumitul Liceu „Nicolae Bălcescu”, c-a fost un
adversar al celuilalt filosof brăilean, Nae Ionescu, şi c-a
fost, într-o vreme, asistentul lui P.P. Negulescu la Uni-
versitatea din Bucureşti. A refuzat să ceară primirea în
Uniunea Scriitorilor, aşa cum a refuzat şi primirea în
Academia Română. 

Se spune despre Anton Dumitriu c-a avut o biografie
complicată, ceea ce se înţelege uşor dacă avem în ve-
dere frământările politice prin care trecea ţara în acei
ani de ocupaţie bolşevică. Anul 1945, bunăoară, poate
fi considerat crucial pentru destinul său politic şi intelec-
tual. Era asistent universitar, conducea săptămânalul
Democraţia, reprezenta organizaţia liberală praho-
veană în Parlamentul României şi era administrator unic
la Creditul Minier. În această ultimă calitate este acuzat
de ideologul partidului comunist, Lucreţiu Pătrăşcanu
de fraudă şi spionaj în favoarea anglo-americanilor. Şi
pentru ca denunţul să fie complet şi cu urmări imediate,
cere ridicarea imunităţii parlamentare a filosofului şi cer-
cetarea lui juridică. Deocamdată, denunţătorul era pe
val şi nimic nu vestea că peste puţin timp va sfârşi şi el
în faţa plutonului de execuţie.  

Aşadar, începe calvarul, iar la capătul lui filosoful va
fi gratulat cu 12 ani de închisoare. A fost un proces po-
litic sau de drept comun? Nici azi nu se poate da un răs-
puns exact, dar care proces din acea perioadă tulbure
şi încrâncenată nu era politic? De curând, în 2017, har-
nica scriitoare brăileană Maria Cogălniceanu a publicat
dosarul filosofului de la CNSAS – cu declaraţiile filoso-
fului şi cu notele informative semnate de cei puşi să-l
urmărească şi să dea informaţii despre el. Nu sunt do-
cumente inchizitoriale clare, dar filosoful şi-a purtat cal-

Ionel Necula

ANTON DUMITRIU
Fişe pentru medalion
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varul prin mai multe lagăre comuniste şi-a îndurat cu un
stoicism, amintind de virtutea vechilor elini, toată teroa-
rea, foametea şi umilinţa rezervată celor consideraţi ca
duşmani ai poporului. Nu era singurul cărturar interbelic
supus acestui tratament de exterminare, dar era poate
cel mai puţin îndreptăţit să treacă prin astfel de cazne.
Se-nţelege că stigmatul de duşman al poporului se răs-
frângea nu numai asupra lui, dar şi asupra familiei ră-
masă într-o libertate relativă, cea impusă de noul regim
comunist. Soţia sa, Adalgiza, născută Popovici divor-
ţează şi, împreună cu fiica sa, Claudia, după ce vinde
cele două apartamente de care dispunea, se mută la o
soră a ei. Nici Claudia nu are o soartă mai fericită. Că-
sătorită cu colonelul MAI, Szoke este nevoită să divor-
ţeze şi încearcă să-şi refacă viaţa în străinătate, spre
disperarea tatălui care era avid după veşti de la dânsa.  

O vreme, după eliberarea din detenţie, a fost numit
cercetător ştiinţific principal, apoi şef al sectorului logică
clasică la Centrul de logică al Academiei Române, de
unde se pensionează în 1971. A încetat din viaţă la
8  ianuarie 1992, când era deja recunoscut ca istoric al
logicii şi ca mare personalitate a gândirii filosofice con-
temporane. 

Cum era de aşteptat, după revenirea în libertate, în
1954, îşi reia vechile sale apetenţe pentru cercetările
de filozofie, de logică matematică  şi de istorie a logicii. 

Revenim însă la carte. Ce probleme pune în dezba-
tere Anton Dumitriu în acest manuscris publicat pos-
tum? Am numărat toate secvenţele şi am văzut că sunt
83 de idei, probleme şi concepte asupra cărora filosoful
se pronunţă cu bine-cunoscuta sa dispoziţie logică şi cu
o competenţă infailibilă. Multe dintre temele abordate
sumar, oarecum telegrafice şi circumscriu probleme de
logică, dar nu lipsesc nici problemele uzuale, curente,
de cultură şi de istorie a cunoaşterii, care învolburau
veacul şi interesau omenirea. Dac-ar fi să credităm măr-
turisirea prefaţatorului Mircea Arman, jurnalul lui Anton
Dumitriu, dincolo de ideile metafizice puse în circulaţie
oferă şi o cheie pentru înţelegerea lucrărilor sale: Ale-
theia, Orient şi Occident, Culturi eleate şi culturi he-
raclitice sau Homo universalis.

Nu ne-am propus, desigur, să insistăm în aceste co-
mentarii marginale asupra tuturor celor 83 de idei şi
concepte analizate de filosof, dar ne vom opri mai asu-
pra celor care prezintă un interes mai pronunţat pentru
filosofia şi cultura românească. Unul dintre eseuri rea-
duce în discuţie dualitatea Sincronism-Protocronism în
înţelegerea culturii româneşti şi a evoluţiei sale în con-
textul devenirii universale. Se ştie că ideea de Protocro-
nism a fost propusă de Edgar Papu pentru a desemna
primatul izvodirilor şi a iniţiativelor româneşti în diferite
domenii ale cunoaşterii. La vremea respectivă, dar şi
ulterior după momentul decembrist. ideea a avut puţină
trecere printre cărturarii români, considerându-se că
este o prelungire caducă a proletcultismului de care toc-
mai ne vindecasem sau că idealizează aptitudinea
creatoare a românului, din care a făcut un fel de buric
al pământului.

De multe ori, realizările noastre protocronice au
rămas circumscrise exclusiv realităţii româneşti, n-au

fost proiectate în universalitate şi n-au avut o circulaţie
mai largă în geografia lumii, dar asta nu înseamnă că
n-au existat sau că trebuie trecute cu vedere. De altfel,
nici filosoful nu uită să avertizeze că nu trebuie să ne
exaltăm aşa cum se exalta Unamuno când în prezenţa
unor realizări spaniole de la începutul acestui secol,
visa la liberalizarea culturală a Europei. Ideea de pro-
tocronism, conchide autorul trebuie să declanşeze în
noi dorinţa îndârjită de a avea opere care să fie înainte
mergătoare protoi în lume fiindcă avem această posi-
bilitate incontestabilă. Din nefericire scriitorii şi filosofii
noştri se mărginesc la a fi sincronici cu propria noastră
cultură şi nimic mai mult.

O altă problemă supusă decorticării eseistice rea-
duce în discuţie Miracolul grec – problemă larg dez-
bătută în filosofia universală, dar Anton Dumitriu nu se
apleacă decât asupra cărţii lui Raymond de Saussure,
Le miracle grec; étude psychanalitique sur la civili-
sation hellénique şi a celei semnată de Gilberte Ai-
grine, Psychanalyse de la Grèce antique – amândouă
explicând fenomenul prin recursul la acţiunea unor fac-
tori subconştienţi. Toată problema acestor autori – şi a
altora – este să descopere factorii subconştienţi care
au provocat gândirea mitologică şi apoi să determine
cauzele subconştiente care au făcut posibilă trecerea
la strălucitul raţionament grec. Evident, autorul nu îm-
părtăşeşte această explicaţie, ba chiar o amendează cu
două observaţii: mai întâi că o asemenea cercetare este
supusă criteriilor şi sistemului de valori ale epocii noas-
tre şi apoi că nu-i drept să se considere că starea su-
fletească a grecilor este o stare primitivă faţă de aceea
a omului modern. Evoluţia omenirii nu trebuie privită li-
niar, de la simplu la complex, ea poate fi privită şi invo-
lutiv întrucât starea sufletească a grecilor, caracterizată
prin simplitate şi unitate, era superioară a omului mo-
dern, care cochetează cu decadenţa şi se complace
într-o dezordine multiplă şi inexplicabilă. Dar ceea ce
aici este tratat economicos, redus la esenţial va fi dez-
bătut pe larg în lucrările sale referenţiale, cu precădere
în Culturi eleate şi culturi heraclitice.

O altă reflecţie eseistică se revendică din Deutero-
nomul biblic, cartea legilor lui Moise. În această divi-
ziune biblică Moise comunică poporului lui Israel legile
primite pe Muntele Sinai şi enumeră blestemele cum-
plite de care vor avea parte cei ce le vor încălca sau ne-
socoti. Culmea este că istoria a confirmat cele
prevăzute de Moise şi prin asta a făcut loc iraţionalului
în destinul umanului. Credinţa că Dumnezeu – adică o
forţă din afară – a determinat, ca pedeapsă, toate
aceste evenimente din istoria Israelului este foarte greu
de acceptat pentru mintea noastră, conchide autorul
care nu-i dispus să creadă în întâmplare. 

Un eseu succint şi de mare rafinament este consa-
crat raportului dintre Eros şi Pteros (Dragoste şi înari-
pare) unde porneşte de la înţelesul elen al noţiunii de
Eros, care nu înseamnă doar Amor, ci şi forţă de ascen-
siune către perfecţiune, către adevăr, frumos şi bine,
deci avea şi un înţeles kalokagathonic. Ştia ceva Goe-
the când afirma că eternul feminin ne duce spre cer.
Ceea ce pentru om este Eros, pentru zei este Pteros



De la bun început, într-un sumar cuvânt introductiv,
altul decât cel uzual, al traducătorului, scriitorul, el în-
suşi, ţine să-şi prevină cititorii: „Aici începe romanul Vul-
pile în vie, denumit şi Arme pentru America”. Şi, mai
departe: „Veţi întâlni aici femei amabile şi bărbaţi scân-
teietori, dar superficiali, oameni de spirit. cu inimi sterpe,
alţii generoşi, dar nepricepuţi”… „Şi teatru, şi politică, şi
duşmănie, şi cupiditate, şi prietenie, şi amoruri , şi afa-
ceri, şi dragoste”… „Şi credinţa într-o înceată, înceată,
dar sigură creştere a raţiunii umane, între ultima glacia-
ţiune şi cea următoare.” N-ar fi nimic alarmant într-o
asemenea (prea) călduroasă invitaţie; poate, cel mult,
aş presimţi în ea zvâcnetul unei îngrijorări normale că
cele, aproape 800 de pagini ale romanului vor trezi mai
curând o descurajare decât un îndemn la lectură.
Numai că numele scriitorului, la simpla sa rostire, era
de câtva timp o recomandare, şi nu un motiv de neîn-
credere sau de nehotărâre. Când, în 1948, îi apărea
Vulpile în vie, LION FEUCHTWANGER îşi căpătase
deja celebritatea prin alte scrieri de mare răsunet, încă
din primele decenii ale secolului douăzeci. Mai mult
decât atât, era contemporan cu alţi scriitori de renume:
cu Bertolt  Brecht, cu Ludwig Renn, cu Erich Maria Re-
marque, cu Thomas şi Heinrich Mann, cu Arnold Zweig
– ca să-i pomenesc numai pe conaţionalii săi. Şi mai
mult decât atât încă, laolaltă cu mulţi dintre ei, şi cărţile
lui s-au zvârcolit între flăcările rugurilor aprinse, pe vre-
mea nazismului dezlănţuit, întocmai ca pe vremea In-
chiziţiei – ceea ce n-a făcut altceva decât să le
sporească celebritatea. Prin urmare nu tentativa de a-i
capta cititorului bunăvoinţa pentru romanul său l-a că-
lăuzit pe Lion Feuchtwanger în acel cuvânt înainte, ci
mai curând altceva. 

Pe de altă parte, după ce parcurge cu stăruinţă cele
aproape 800 de pagini ale cărţii, cititorul are surpriza să
găsească, şi la sfârşitul ei, o postfaţă, de data asta; tot
a scriitorului, bineînţeles, însă mai detaliată – mai ex-
plicită – mai ar-gu-men-ta-tă. Iar argumentele sunt,
negru pe alb, următoarele: „Autorul care îşi alege azi
subiecte din istorie trebuie să se aştepte ca mulţi cititori,
chiar şi cei bine intenţionaţi, să nu-l înţeleagă decât par-
ţial sau deloc.” Asta-i deci principala sa grijă şi nicide-
cum dimensiunile operei. Ce-i drept, în sprijinul acestei
teorii, poate cam hazardată, pronunţată cum este, prea
sentenţios, încă din prima frază, vin apoi, unul după
altul, motivele, jus-ti-fi-că-ri-le. Trebuie numai să ai răb-
darea de a le parcurge, dacă, oricum, ai avut interesul
să citeşti cartea. Pentru că, pur şi simplu, scriitorul care
porneşte să scrie „un roman istoric serios” (or asta pre-
supune, nu-i aşa, ca scriitorul însuşi să fie serios!) este
călăuzit de cu totul alte principii decât un autor obişnuit:
„El vrea să înfăţişeze prezentul. În istorie el nu caută
cenuşa, caută focul. El vrea să se oblige pe sine şi pe
cititor să vadă mai clar prezentul, distanţându-se de el.”

Încurajat aşa de propriile convingeri, scriitorul recu-
noaşte fără niciun ocol: „De decenii mă preocupă ciu-
datul fenomen că oameni atât de feluriţi ca
Beaumarchais, Benjamin Franklin, La Fayette, Voltaire,
Ludovic XVI şi Marie Antoinette au trebuit să contribuie
cu toţii, fiecare din motive cu totul diferite, pentru ca re-
voluţia americană să învingă şi, odată cu ea, şi cea fran-
ceză”. Greu de contestat în vreun fel, adevărul istoric
evident îl obligă să se destăinuie cu aceeaşi francheţe:
„Eroul romanului nu este nici Benjamin Franklin şi nici
Beaumarchais, nici regele sau Voltaire, ci acel diriguitor
invizibil al istoriei care, descoperit în secolul al optspre-
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ceea ce înseamnă că  dragostea dă aripi şi prin aceasta
duce tot mai sus, către regiunea locuită de zei.

Conchidem. Jurnalul lui Anton Dumitriu este o carte
eclectică şi plină de înţelesuri, de învăţături fundamen-
tale, o carte necesară tocmai prin varietatea subiectelor
abordate şi a profunzimii conferite de autor. Ea comple-
tează imagine filosofului cu o ipostază nouă – aceea de

a fi pus la îndemâna învăţăceilor un instrument de lucru
util şi doxat, cum n-au făcut-o prea mulţi gânditori din
generaţia sa. Abia atunci, când se va scrie o istorie a
ideilor filosofice se va vedea cât de folositor este de-
mersul filosofului brăilean şi ce importanţă pot căpăta
abordările sale, chiar dacă sunt expuse succint, tele-
grafic şi economicos.

Dumitru Matală

NU CENUŞA, CI FOCUL
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zecelea, bine cunoscut, descris şi lăudat în secolul al
nouăsprezecelea, a fost amarnic trădat şi hulit în secolul
al douăzecilea: progresul.” O singură concluzie se des-
prinde de aici: „Speram să pot înfăţişa ce anume a în-
demnat atâtea persoane şi grupe diferite să lucreze, cu
sau fără de voie, ba chiar împotriva voinţei lor, în direc-
ţia progresului”.

Da, numai că progresul ăsta, oricât ar ispiti de pro-
miţător, nu poate fi, prin el însuşi, personaj de roman.
Chiar şi acele persoane, pe care şi scriitorul le numeşte,
pentru că au existat cu adevărat în viaţă, în istorie, tre-
buie şi ele să-şi depăşească propria condiţie, cea pe
care or fi avut-o atunci, şi să-şi modifice profilul în acela
de personaje de roman, o misiune mult mai complexă
şi mai riguroasă decât în orice realitate. Aşa, de pildă,
deşi nu este, într-adevăr, eroul romanului, Benjamin
Franklin ajunge, oricum, unul din personajele lui cen-
trale, o partitură în care trebuie, obligatoriu, să mă con-
vingă, să devină deci plauzibil. În epocă se spunea
despre el, într-o propoziţie devenită formulă stereotipă,
că „a smuls cerului fulgerul şi tiranului sceptrul”. O men-
ţionează, fireşte, şi scriitorul, însă nedându-i decât în-
semnătatea unei butade. Pentru prozator importante
erau alte trăsături, mai subtile: „Lumea nu vedea în el
decât un domn corpolent, bătrân şi înţelept, foarte con-
vins de izbânda cauzei sale. Lumea nu vedea nici în-
grijorarea, nici amărăciunea ce se ascundea sub acest
calm senin”. Aşa cum nu vedea nici „vulpea şireată, un
apostol prefăcut, care voia şi putea să tragă pe sfoară
atât Curtea regală, cât şi lumea afacerilor din Paris”. (În
definitiv, chiar aşa se mai numeşte romanul, de ce n-ar
fi şi Franklin una din vulpile furişate în vie?)

La rândul său, Beaumarchais, până astăzi celebru
pentru cele două comedii strălucite şi scandalos-îndrăz-
neţe, îşi păstrează şi în roman intacte virtuţile de dra-
maturg, însă portretul i se completează şi cu alte
contururi, spiritul de aventură şi plăcerea riscului libertin,
pe care dicţionarele şi istoria literară le pomenesc doar
în treacăt sau deloc. O spune şi pe asta, textual, scrii-
torul: „Nu era omul să se lase copleşit de grijile zilei de
mâine: trăia pentru ziua de azi şi pentru veşnicie), nu
pentru ziua de mâine”. Şi când o spune, se bazează,
cu siguranţă, pe spusele dramaturgului însuşi, care
mărturisea cu vorbele: sale: „Sunt un om paşnic, por-
nesc la luptă numai când sunt atacat. Sunt o tobă care
răsună numai atunci când cineva o loveşte, dar atunci
răsună cu toată puterea”. La urma urmei, încă o dată:
subtitlul romanului dictează foarte explicit: Arme pentru
America. Sunt arme care urmau să traverseze oceanul
nu neapărat dintr-o vocaţie patriotică nestăvilită, ci şi
din îndemnul unui risc asumat de un om de afaceri dis-
pus să-şi sacrifice firma pentru nişte vânzări de arme
nu foarte sigure şi nici tocmai legale. Din întâmplare sau
nu, scriitorul are grijă să găsească şi nişte puncte de
contact între’ structurile lor diferite: „Cei doi oameni se
întregeau unul pe altul, liniştitul, înţeleptul Franklin şi in-
ventivul, veşnic activul Beaumarchais. Franklin susţinea
cauza Americii prin observaţiile sale filosofice, Beau-
marchais prin fapte îndrăzneţe”. Mai mult încă: „Franklin
înţelesese că independenţa Americii nu putea fi reali-

zată fără sprijinul lui Pierre Beaumarchais”. Ceva mai
presus decât ei amândoi le comanda, pur şi simplu, să
conlucreze; nici nu ştiau că se supun unor comenzi fa-
tale. 

Momentul istorie este astfel oportun atât pentru ne-
gocieri comerciale, cât şi pentru târguielile diplomatice.
Pe de o parte, „pactul de familie, relaţiile politice şi de
rudenie dintre suveranii Franţei, Austriei şi Spaniei stă-
teau nu numai la temelia acestor ţări, ci a: întregii lumi.
Pe de altă. parte, victoriile fragile ale celor, deocamdată,
13 state americane, care-şi proclamau libertatea faţă
de regimul absolutist englez, impuneau de urgenţă o
politică de alianţă cu alte state europene, monarhii cu
tradiţie şi ele. Pe cât erau de stringente somaţiile poli-
tice, pe tot atât de neputincioase se dovedeau promi-
siunile diplomatice. Prim-ministrul francez, Maurepas,
„avea 76 de ani şi mai avea doar o singură ambiţie: de
a rămâne până la moarte prim-ministru”. Regina Fran-
ţei, Marie-Antoinette, nimeni alta decât fiica împărătesei
Austriei, făcea parte dintr-o aşa-numită clică mov, ani-
mată de capricioase simpatii liberale, numai că „priete-
nia franco-americană era o plantă gingaşă, care nu
suporta atingerea unor mâini stângace şi prea zeloase”.
Totul urma să ajungă la bunăvoinţa regelui Ludovic XVI,
care, deşi legitim urmaş al lui Ludovic XIV şi XV, nu prea
se ridica la înălţimea predecesorilor săi. Se şi spune un-
deva în roman, într-o remarcă fugitivă: „Sub Louis XIV
am tăcut din gură, sub Louis XV am mârâit uşor, sub al
şaisprezecelea, strigăm”. Poate pentru a confirma şi el
absenţa prestigiului regal, scriitorul îl înfăţişează, de
câte ori are prilejul, drept un om gras şi greoi, cu o figură
lipsită de prestanţă: „arăta totdeauna neglijent, adesea
murdar, oricât se. străduiau cameristul şi frizeru1”. Îi plă-
ceau mai mult vânătorile şi micile lucrări de lăcătuşerie,
executate într-un atelier dosnic („era: ciudat cu câtă de-
licateţe puteau atinge mâinile sale grase şi butucănoase
fierul lucrat”). 

Pe mâinile unui asemenea. rege, vizibil depăşit de
evenimente, ajunge totuşi decizia unei alianţe istorice,
iar el „se apărase cu mâinile şi picioarele să nu sem-
neze convenţia” şi aducea motive serioase în sprijin:
„Era un rege absolut, regele Franţei, nu răspundea: faţă
de niciun parlament, putea face ce voia. Dar, după cum
se vedea, totuşi nu putea face ce voia, ci trebuia să facă
ceea ce nu voia. .Ceea ce era denumit în mod curent
istorie mondială era mai puternic decât el”. Îl împingea
şi pe el, de la spate, cuvântul acela confuz, misterios,
progresul, care nici măcar nu figura printre personajele
de roman. Era însă subînţeles în imperativul, imposibil
de tăgăduit, acela de a prelua din istorie nu cenuşa, ci
focul. Un îndemn pe care şi Feuchtwanger îl împrumută
din Jean Jaurès, pentru a şi-l asuma deschis, îndatorat,
între mottourile deloc întâmplător adăugate romanului.
Ca şi cum. ar vrea, pe de altă parte, să-ţi atragă atenţia
că, dacă te joci neglijent cu focul, rişti să te şi frigi. 

Tot aşa, deloc întâmplător, între cele patru mottouri
îşi găseşte locul încă unul, care fără discuţie este şi cel
mai semnificativ dintre toate. Sub semnătura lui Aristotel
întâlnesc următoarele surprinzătoare cuvinte: „Repre-
zentarea artistică a istoriei este mai ştiinţifică şi mai se-



rioasă decât istoriografia exactă. Într-adevăr, poezia
prinde sâmburele şi esenţa, pe când relatarea exactă
înşiră doar amănunte”. Mi se dezvăluie practic aici în-
săşi deviza de lucru a scriitorului, definiţia dătătoare, de
contur acelui roman istoric serios la care se referă con-
stant Feuchtwanger. Evident, în intenţia sa romanul is-
toric nu se confundă cu poveştile romanţate,
sentimentale, despre trecuturi idealizate. Dimpotrivă,
constituie încă o formulă de a răspunde la preocupările
şi subiectele prezentului, poate chiar de a le sugera po-
sibile soluţii pe care cu siguranţă şi vremurile trecute le
căutau. Nici n-aş mai fi avut nevoie să mi-o repete şi la

sfârşit, încă o dată,) dar devreme ce a făcut-o, nu-mi ră-
mâne nici mie decât să-l aprob, încă o dată. Există pro-
babil adevăruri care-şi cer dreptul să fie şi de mai multe
ori repetate de-a lungul timpului. Sunt astfel aduse mai
aproape de noi file de istorie şi personaje care ne devin
mai familiare şi doar aşa ne pot sluji drept exemplu sau
avertisment. În definitiv, istoria nu-i altceva decât o
lungă succesiune de mesaje către posteritate, pe care
ar trebui să ni le: aducem aminte mereu, dacă avem în
vedere că păcatele şi virtuţile omeneşti, prea multele
slăbiciuni şi prea puţinele câştiguri de durată sunt cam
aceleaşi de când există pe lume omul. 
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Dumitru Velea

TEATRUL ŞI ARTELE VIZUALE – 
CONFLUENŢE ŞI DIVERGENŢE

(II)

II. În fine, apariţia unei conştiinţe teoretice asupra re-
prezentării dramei pe scenă, a teatrului ca spectacol în-
cepe să se manifeste, tinzând spre coerenţă, abia cu
autonomizarea tot mai decisă a actului teatral, chiar a
teatrului ca instituţie cu un rol bine determinat în evoluţia
societăţii spre sfârşitul secolului al XIX-lea. Acel echili-
bru dintre scenă şi sală, dintre operă şi spectatori nu se
mai concepe ca un dat, ci ca un proces, de fiecare dată
el trebuind să fie creat prin intervenţia unui factor. Apare
o conştiinţă a ceea ce se petrece pe scenă în relaţie cu
ceea ce şi cum se receptează de publicul din sală. Se
naşte astfel regia. Apariţia regiei trebuie recunoscută în
eforturile şcolii de la Meiningen a ducelui Georg al II-lea
şi a lui Ludwing Kronegk. Acesteia îi urmează Antoine
şi simboliştii, Stanislavski şi Craig. Totul se găseşte in
nuce în dramă, s-a spus. Numai că acest in nuce acum
se dezvoltă, înfloreşte şi rodeşte. Rapiditatea este sur-
prinzătoare. Avalanşa de curente artistice în toate ar-
tele, ceea ce înseamnă punerea lor în criză şi căutarea
autonomizării, generează noi căutări, conexiuni dar şi
delimitări între arte, o regândire asupra funcţiilor lor şi,
mai ales, a relaţiei cu societatea. Antoine vine cu natu-
ralismul şi zolismul în teatru, Paul Fort cu ideile poetice
ale lui Mallarmé. Montările simboliste, apoi expresio-
niste, constructiviste caută echivalentul teatral, inspirat

de estetica generală a curentului respectiv, în literatură
şi, îndeosebi, artele vizuale, în pictură. În  sensul acelui
in nuce, are loc o interdependenţă între dramă şi repre-
zentarea ei. Aşa se întâmplă vizibil în cazul Stanis-
lavski-Cehov. „În secolul al XX-lea, iniţial, revoluţiile
teatrale – scrie George Banu – se produc tot prin extin-
derea celor literare asupra scenei.” Dar începe a doua
tendinţă, din zona artelor vizuale: „Rebeliunea împotriva
literaturii şi fascinaţia pentru imagine, recunoaşterea
preeminenţei vizuale a teatrului” care susţine „cealaltă
încercare de definire a lui prin termenii unei arte stră-
ine.” Şi mai departe: „Pictura apare la sfârşitul secolului
ca o şansă de recuperare a formei, pierdută sub aglo-
merarea materiei naturaliste. Folosirea sa are, deci, şi
un sens polemic. Din intenţia de a revela caracterul de
artă şi nu de viaţă al spectacolului se apelează la plas-
tică. În acest caz nu distingem, ca în cel al literaturii, re-
ferinţele la unele experienţe capitale, căci scena se
adresează cu predilecţie curentelor decorative, precum
cele ale grupului „Les nabis” condus de Maurice Denis.”
(Arta teatrului, Ed. Enciclopedică Română, Buc., 1975,
p. 194). Raportul dintre pictură şi reprezentare dra-
matică trece de la împrumut la subordonare, apoi la in-
terferenţă şi interdependenţă, în cazul fericit la o
integrare sintetică şi sincretică. Cele două mari mani-
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festări ale picturii, picturalitatea şi plasticitatea se regă-
sesc şi în teatru, să-i zicem, ca decorativitate, unde tri-
umfă desenul, şi ca plasticitate sau imagine (cum s-a
încetăţenit termenul), unde se evidenţiază culoarea şi
lumina. Pictura nefiind altceva decât arta luminii. Când
puterea imaginii se întinde peste măsură (v. Puterea
imaginii, René Huyghe, Ed. Meridiane, Buc., 1972), şi
devine acaparatoare, deviind atenţia de la actor şi, în
pofida performanţelor vizuale strălucite, se diminuează
astfel reprezentarea operei dramatice. Indiferent de re-
zultat, teatrul, prin marii săi regizori, găseşte impulsuri
decisive pentru continua sa transformare şi autonomi-
zare. Drama şi pictura sunt principalii termeni de refe-
rinţă, la acest reînceput, deşi ei nu se află la acelaşi
nivel de implicare constitutivă a reprezentării dramatice,
fie şi numai prin faptul că drama pune în mişcare actul
creator al reprezentării.

O parte dintre regizori, căutând specificul artei tea-
trului, avansează de
la cuvânt spre sunet
şi muzică, precum
Adolphe Appia; alţii
propun o definiţie a
teatrului ca sinteză a
elementelor ce com-
pun celelalte arte,
pornind de la gest şi
ajungând la imagine,
precum Gordon
Craig. Viziunea sa
are un sporit grad de
teatralitate, dar el i se
substituie autorului
dramei şi face din
actor un element
haotic, subiectiv ce
poate compromite
arta teatrului. De
aceea, ajuns aici cu raţionamentul, el solicită actorul-
supramarionetă. Spectacolul ca artă se recunoaşte,
după Craig, în vizualitatea ca regim special. Totuşi, spre
acest raţionament este condus nu numai de imaginea
picturală, de vizualitatea pură, dar şi de alte sensuri mai
ascunse, metafizice. Odată cu apariţia cinematografului
şi a  televiziunii, atotputernicia imaginii devine demo-
nică, realizatorii spectacolului de teatru aflându-se
mereu în situaţie fericită şi periculoasă a folosirii aces-
teia. „Prioritatea regizorului şi regimul vizual sunt – con-
chide George Banu în studiul amintit – primele două
atribute definitorii ale spectacolului modern.” (op.cit.,
p.  196).

Prima dimensiune a picturii, ajunsă în teatru ca de-
corativitate este folosită în spectacolele care se apro-
pie mult de ceea ce numim reprezentarea vieţii, a naturii
şi omului, în spectacolele în care triumfă actorul, pre-
cum ale lui Antoine, Stanislavski, sau mai târziu la noi,
realiste. Folosirea celei de-a doua dimensiuni a picturii,
plasticitatea sau imaginea, are un sens polemic cu
prima orientare, spectacolul vrându-se o interpretare a
lumii şi omului, iar recursul la imagine, ca la un element

de teatralitate, de artă şi autonomizare a acesteia. Se
dezavuează verosimilul cotidian şi natural în favoarea
imaginii plastice, a culorii şi luminii. Teatrul nu trebuie
confundat cu realul. Mai mult, se avansează către asu-
marea convenţionalităţii ca mod al teatrului, eliberat de
presiunile exterioare ale societăţii. Pentru Craig, prin
im agine, teatrul devine artă. Pentru alţi regizori, precum
Meyerhold, Tairov, Vahtangov, imaginea îi asigură doar
revelarea specificităţii. De aceea, trebuie găsite imagi-
nile proprii, iar cele ale decorativismului anulate. Se
consideră că teatrul european a fost deturnat de la
esenţa sa datorită dominantei şi dominaţiei literare, şi
se caută revigorări ale teatralităţii în altă parte a lumii,
în teatrul oriental. Imaginea împinge căutările aparent
chiar în afara sa, spre limbajul gestual al corpului. Se
realizează echivalarea esenţei spectacolului cu mişca-
rea corporală, cu convenţionalitatea realizată prin actor.
(Într-un fel, revenim la alfabetul gesturilor actorului din

timpul lui Shakes-
peare.)

Dar imaginea pro-
pulsează căutări şi în
ceea ce priveşte afir-
marea senzorialităţii,
teatrul găsind în miş-
carea corporală,
poate în acea „formă
vie” de care vorbea
Schiller, o deschidere
spre sensuri mai as-
cunse, ale valorii
existenţiale. Toto-
dată, regizorii trebuie
să accepte, spre de-
osebire de stabilita-
tea dramei,
instabilitatea şi varie-
tatea reprezentării

dramatice, şi a unei redefiniri a raporturilor dintre ele-
mentele spectacolului, a coeziunii acestuia şi a conti-
nuei mişcări, chiar de la o reprezentaţie la alta.

Dar indiferent prin câte stadii şi modalităţi regizorale
trece relaţia teatru – arte vizuale, trebuie să spunem că
în procesul sintetic şi integrativ al reprezentaţiei teatrale
se petrece o trecere la limită a acestora, încât specifici-
tatea lor îşi schimbă sensul în dramatică, modul lor de
fiinţare devine dramatic, iar identitatea li se transformă
în dramatică. Aceasta este limita care de fapt nu limi-
tează, ci deschide, care transformă şi afirmă noi funcţii,
necesare întrupării scenice. În momentul în care ea de-
limitează şi închide, elementele artelor vizuale nu îşi
schimbă funcţiile, ci rămân în individualizare proprie,
atunci avem de-a face cu funcţii străine, cu un conglo-
merat scenic, care în loc să lumineze şi fascineze, în-
tunecă, uluieşte sau orbeşte.

O urmărire analitică a relaţiilor integrative şi neinte-
grative ar fi de folos pictorului scenograf şi viziunii regi-
zorale aplicate unei opere dramatice. Numai că
aceasta, desfăşurată ca un sistem al artei reprezentării
dramatice şi ca o structură a spectacolului încă nu este

Focşani – Teatrul „Maior Gheorghe Pastia” (trimisă în 1929)
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urmărită îndeajuns şi în mod aplicat. 

III. Să aruncăm o privire succintă şi prin câteva teorii
şi reflecţii ale dramaturgilor, gânditorilor, criticilor şi re-
gizorilor noştri, ştiut fiind faptul că şcoala de regie ro-
mânească, deşi s-a format în prelungirea celei franceze
şi germane, este destul de importantă, regizori români
punând în scenă pe diferite meridiane ale lumii şi fiind
catalogaţi ca valori în domeniu. 

Eminescu, cel care la 17 ani traducea cea mai im-
portantă operă teoretică în domeniu, Arta reprezentării
dramatice, de E. Th. Rötscher, este şi primul critic de
teatru cu sistemă, cum ar fi zis Călinescu, care judecă
din perspectiva largă, repertoriul fiind sufletul unui tea-
tru, iar actorii corpul acestuia. Prin această comparaţie
a sa se distinge unghiul din care judecă teatrul, ca
dramă – în ceea ce priveşte dimensiunea ideatică şi
morală –, şi ca reprezentare dramatică şi împlinire ca
spectacol, în sensul plin de artă ca atare. El judecă ac-
torii, elementele de decor, publicul şi chiar eclerajul. Mai
mult, ca o exigenţă deosebit de importantă, contradicţia
operei dramatice, care instituie dialogul, trebuie să se
reflecte în fiecare element constitutiv al spectacolului.
Este încă de meditat la aceasta. I. L. Caragiale distinge
răspicat teatrul de literatură. Deci, secolul al XIX-lea
transmitea prin cei doi disocierea dintre dramă şi repre-
zentare dramatică, dintre literatură şi spectacol, deschi-
zând calea afirmării unei conştiinţe teoretice de sine a
teatrului. Aşa se facă că scriitorii ulteriori şi regizorii au
ajuns repede în sincronie cu căutările occidentale. Până
la primul război mondial, şcoala de regie românească
acompania îndeaproape şcoala franceză, iar în pe-
rioada interbelică, şcoala germană, îndeosebi prin mo-
dernele deschideri expresioniste. Numai cine ar face un
excurs de la, de pildă, Paul Gusty la Victor Bumbeşti,
de la Mihail Zirra la Ion Şahighian, sau V.I. Popa ar avea
în faţă o privelişte variată şi uimitoare a căutărilor şi îm-
plinirilor artistice în domeniu, a ceea ce înseamnă im-
plicarea artelor vizuale în teatru şi topirea funcţională a
acestora în mecanismul scenic. Nu este locul aici să
descriem Micul organon de teatru al lui V.I. Popa
(Scrieri despre teatru, Ed. Meridiane, 1969), care pri-
veşte teatrul de la proiectarea specifică realizării acestei
arte, până la mecanismele complexe ale scenei şi ilu-
minatului acesteia. 

Trebuie spus că în perioada primelor două decenii
de după cel de-al doilea război, în pofida înfiinţării IATC
„I.L. Caragiale” din Bucureşti, şcoala de regie româ-
nească este nevoită să prea influenţe ale aşa-zisului
realism impus din est şi, abia către sfârşitul deceniului
al şaselea să reuşească o emancipare prin gesturile ar-
tistice şi teoretice, cunoscute prin recursuri la teatrali-
tate, ale lui Liviu Ciulei şi Radu Stanca. Primul, prin
articolul, care de fapt ne şi priveşte, Teatralizarea pic-
turii de teatru (Teatrul, nr. 2, 1956); ultimul prin „Re-
teatralizarea” teatrului (Teatrul, nr. 4, 1956). Aceste
două articole programatice noilor deschideri vin din par-
tea a doi regizori, primul prin şcolire arhitect, al doilea
poet şi dramaturg, amândoi de un înalt relief al filosofiei
culturii. Articolul lui Liviu Ciulei, chiar voalat, are sens

polemic. Regizorul desfide „naturalismul apărut în de-
corul de teatru” care este rezultatul unui „prizonierat faţă
de realitate”. Articolul începe prin trei întrebări: „De ce
să se pledeze pentru o pictură de teatru teatralizată?
De ce să se ceară acest lucru acum, în faza actuală de
dezvoltare a scenografiei noastre? Ce înţelegem prin
teatralizarea picturii de teatru?” Şi cu simţul practicia-
nului răspunde: „Actele componente ale sintezei spec-
tacolului trebuie să se proporţioneze cu modestie şi
respect unul faţă de celălalt, trebuie să ţină seama de
întreg; acesta realizează scenic acţiunea în desfăşura-
rea ei dramatică şi mijloceşte pătrunderea ideii princi-
pale până în conştiinţa spectatorului.” Cu cât amănunte
ale epocii se îngrămădesc în scenă, sufocând acţiunea
şi actorul, cu atât mai mult scapă spiritul epocii şi al
artei. Şi el teoretizează ceea ce s-a numit în estetică
„detaliul caracteristic”, forţa acestuia de sugestie când
este cu ştiinţă cuprins în imagine, teatrul fiind generos
în puterea de sugerare. „Un amănunt, dacă este pus în
valoare, ajută pe spectator să confabuleze, şi trimiterea
în această lume imaginativă a spectatorului poate fi fă-
cută cu precizie.” Şi mai departe: „Măiestria artistului de
teatru constă, în mare măsură, în a sugera cu un ele-
ment, ferind întregul, lăsându-l la puterea de completare
a spectatorilor. (…) Teatralizarea nu de dragul teatrali-
zării, nu pentru a stârni artificial interesul, sau pentru a
face neapărat altfel decât în realitatea imediată, ci pen-
tru o realitate transmisă cu imagini specifice artei sce-
nice.” 

Radu Stanca, prelungind reflecţiile lui Liviu Ciulei,
subliniază apăsat: „Teatrul nu este, prin urmare, numai
o artă colectivă ce însumează laolaltă o seamă de alte
arte individuale, precum poezia, dansul, pantomima,
pictura sau muzica ce-şi dezbat înseşi ele supremaţia,
ci mai este şi teatrul propriu-zis; iar acest fapt obligă
toate celelalte arte componente să se adapteze la
esenţa lui personală, să se teatralizeze.” Iar ceea ce
numim caracterul sintetic şi integrativ al artelor par-
ticipante la reprezentarea dramatică, Radu Stanca îl
spune altfel, subliniind chiar specificul acestui caracter,
numindu-l, nici nu se putea mai simplu şi mai bine decât
„artistic”: „Conglomeratul de arte devine sub mâna re-
gizorului ce-l frământă, un conglomerat artistic.” 

În fine, în tentaţia de teatralizare sau reteatralizare
a teatrului şi într-un climat al primenirilor ideologice,
şcoala românească de regie se manifestă exploziv şi
culminant. De la Liviu Ciulei la Al. Tocilescu, de la Radu
Penciulescu la Gheorghe Harag, de la Aureliu Manea
la Florin Fătulescu, de la Ion Cojar la Mihai Măniuţiu, de
la Lucian Pintilie la Lucian Giurchescu sunt tot atâtea
direcţii, viziuni, întruchipări ale actului scenic, comentarii
ale operei şi lumii. Poate în nicio artă nu este dezbate-
rea mai aprinsă ca în cea a teatrului. 

La începutul deceniului al şaptelea apare în mişca-
rea noastră teatrală problema primatelor: text/regie,
la care se adaugă, actor şi scenografie. După trecerea
timpului, se observă că ea era o căutare a identităţii, a
specificităţii artistice, ca să folosim cuvântul lui Radu
Stanca, a componentelor spectacolului de teatru. Regi-
zorul atins de aripa geniului, Aureliu Manea, cel mai tor-
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turat de degajarea energiilor spectacolului, căuta să
îmbine teoriile lui Antonin Artaud, strânse în Teatrul şi
dublul său, prin 1938, şi „tehnica distanţării” (Verfrem-
dungseffekts) a lui B. Brecht, din Micul organon pen-
tru teatru (1948), iar rezultatul obţinut prin
spectaculoasele sale puneri în scenă l-a teoretizat în
cartea Energiile spectacolului (Ed. Dacia, Cluj-Na-
poca, 1983). Iar tema noastră nu putea să-i rămână de
neluat în seamă. Un capitol se referă la „obiectele în
scenă”, la obiectul care vine dinspre artele vizuale, el
având volum, formă şi culoare, el ordonând şi ordo-
nându-se în spaţiul scenic. Aureliu Manea explică în ce
constă devenirea sa teatrală. Pentru luminarea acestei
deveniri trebuie citat aproape întreg capitolul. „Pentru
mine – scrie regizorul – este esenţial la lectura unui
spectacol dacă trupa de actori, de la interpretul principal
până la ultimul figurant, a fost sensibilizată faţă de
obiectele care apar în spectacol. (…) Anumite obiecte
devin semne ale unor legi pe care intuiţiile şi emoţia
noastră le investesc cu
acel halou al îngrijorării
sau al nepăsării pe
care îl numim atitudine.
Mai mult decât în alte
timpuri astăzi un obiect
este purtătorul unui
destin.” (op. cit., p. 9).
Relaţia cu acest obiect
poate fi de agresiune
sau de înstrăinare. În
cazul spectacolului ri-
tualic, obiectul şi recu-
zita capătă psihologie.
Teatrul japonez, teatrul
ritualic, care transformă
totul în ceremonie,
caută în obiect şi de-
clanşează puterile sale tăcute şi uimitor de explozive,
ca în cazul scenei din filmul Rear Window de Alfred
Hit chcock, care îl obsedează pe regizorul nostru, când
un ziarist infirm, cu ajutorul unui aparat de fotografiat cu
blitz, îşi orbeşte agresorul şi-l omoară. În ceea ce pri-
veşte tema urmărită, pe lângă reflecţiile lui Aureliu
Manea, apar conjunct şi altele având ca obiect cerce-
tarea scenografiei cu elementele sale constitutive. Ele
vin, nu din partea pictorilor scenografi, cum ne-am aş-
tepta, ci a criticilor şi dramaturgilor. O parte din aceste
reflecţii pe marginea unui domeniu puţin teoretizat, le
face Paul Cornel Chitic, strângându-le şi sistemati-
zându-le în volumul Teatrul obiectelor (Ed. Junimea,
Iaşi, 1982). Cartea este importantă fiindcă se vorbeşte
despre un limbaj scenografic, al obiectelor, despre di-
namica acestuia, despre „interferenţele” celorlalte arte,
despre scenă şi feluri de scenă, şi mai ales despre ceea
ce face ca un obiect să devină „obiect scenografic”. „Un
om nu vede lucrurile, dacă nu ştie ce trebuie să fie”,
această maximă din teoriile percepţiei îl ajută pe Paul
Cornel Chitic să definească obiectul scenic şi, mai mult,
poate să deschidă cercetările din domeniul filosofic şi
al istoriei artelor şi asupra scenografiei. Ceea ce merită

a fi subliniat este faptul că autorul demonstrează că pri-
menirile în arta regiei, după păgubosul realism din anii
’50-’60, se datorează scenografiei şi în special lui Liviu
Ciulei, care a făcut din arhitectură un reazem estetic
pentru scenografie şi regie, pentru spectacol. Mai mult,
trebuie spus, că Liviu Ciulei este arhitectul sălii cu scenă
arenă de la Grădina Icoanei, a Teatrului „Lucia Sturdza
Bulandra”, din Bucureşti, iar în tinereţe, al clădirii, pro-
prietate a sa, edificiul Teatrului „C. Nottara” din Bucu-
reşti.

Şi fiindcă nu se poate vorbi doar despre artele vi-
zuale şi sau teatru, despre lume şi om fără referinţă la
lumină, se cuvine o modestă privire asupra acesteia în
această conjuncţie teatru-arte vizuale. Nu se putea ca
Aureliu Manea să nu-i acorde luminii un capitol, dar,
surprinzător şi nu pentru profunzimea gândirii sale, o
concepe într-un sens dincolo de fizic. Lumina, această
forţă divină a artelor vizuale şi a teatrului! Ca să ne dăm
seama de nivelul de situare al regizorului faţă de actul

scenic, de transcen-
derea fizică, de si-
tuare în zona
metafizicii, să lăsăm
privirea asupra între-
bării cu care se des-
chide capitolul „Câtă
lumină şi cât întuneric
există într-o acţiune?”.
Este vorba de lumina
de dincolo de materia-
litatea ei, de lumina
ca energie, dar şi de
lumina lăsată în zo-
nele tăinuite ale psihi-
cului uman. „Câtă
taină păstrează un om
şi câtă lumină aduce

asupra sa prin cuvânt sau gesturi? Mă întreb dacă mai
există astăzi psihologii pe care teatrul nu le-a scos la
vedere. Şi oare nu prin lumină îşi găseşte rostul teatrul?
Teatrul este o artă în care lumina şi întunericul conţin
acest sens al dezvăluirii, al confesiunii în văzul tuturor.”
(op.cit., p. 22). Iar, în acelaşi timp, ca un practician, scrie
şi despre orga de lumini şi funcţia sa: „Orga de lumini
este o instalaţie de luminare şi reflectoarele ei se află
deasupra personajelor. Intensitatea luminii într-un spec-
tacol ar trebui să crească odată cu mărturisirea. Acesta
este sensul luminii de scenă şi aş avea ambiţia să co-
mand impulsurile electrice ale orgii de lumini până la ul-
tima putere de semnificaţie a ei.” (op.cit., p. 22).

Se cuvin aici amintite câteva date, preluate din Tho-
mas Munro, referitoare la orga de lumini chiar ale crea-
torului ei, Thomas Wilfred. „Proiecţia de lumini” ca o
„artă vizuală tăcută în care mijlocul de expresie al artis-
tului este lumina”. El o defineşte după cum urmează: „în
primul rând, în funcţie de obiectivul artistului sau noţiu-
nea estetică, ea este folosirea luminii ca mijloc de ex-
primare artistică prin tratarea vizuală tăcută a formei, a
culorii şi a mişcării în spaţiul întunecat, cu scopul de a
comunica spectatorului o experienţă estetică; în al doi-

Focşani – Teatrul „Maior Gheorghe Pastia” (faţada laterală)
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lea rând, în funcţie de baza fizică sau de mijloacele în-
trebuinţate, ea este compunerea, înregistrarea şi exe-
cutarea secvenţelor vizuale tăcute de formă, culoare şi
mişcare, proiectate pe un ecran alb cu ajutorul unui in-
strument generator de lumină, controlat printr-o clavia-
tură.” (în Artele şi relaţiile dintre ele, II, Ed. Meridiane,
Buc., 1981, p. 327).

În acest context, al luminii, se înscrie remarcabila
contribuţie teoretică a lui Virgil Petrovici, Lumină şi cu-
loare în spectacol (Ed. Albatros, Buc., 1974), cu pre-
faţă de Liviu Ciulei. Autorul urmăreşte evoluţia
contribuţiei creatoare a luminii şi culorii în spectacol,
pornind de la înscrierea lor în planul teoretic, al curen-
telor estetice şi artistice, dar şi în cel practic, al progre-
sului mijloacelor tehnice. Limitele acestui domeniu sunt
greu de definit sau întrevăzut. Autorul execută o judi-
cioasă analiză a fenomenului, al conjuncţiei luminii cu
arta spectacolului, sintetizând că lumina şi culoarea nu
sunt ceva adăugat spectacolului, ci sunt legate organic
şi artistic de acesta. Nu există spectacol fără lumină. Nu
lumina-efect, nu lumina-culoare, nu lumina-modă, nu lu-
mina-scop în sine, ci lumina care face parte dintr-un tot
artistic, lumina care funcţionează genetic asupra actului
artistic, asupra spectacolului. Ea exprimă o lume, o
epocă, un om – un om ca fiinţă. Lumina ne ajută să în-
ţelegem ceea ce formula Paul Klee: „Arta nu reproduce
vizibilul; ea face vizibil.”

S-ar putea scrie o istorie a teatrului urmărindu-se is-
toria luminii în spectacol – şi câtă lumină s-ar revărsa
asupra teatrului! Subiectul luminii în teatru este fasci-
nant, poate mai mult chiar decât pentru pictură care
este arta luminii. Autorul îi urmăreşte luminii viaţa în
spectacol, condiţia estetică, funcţia plastică şi, în cele
din urmă, dramatică. Lumina este metaforă, lumina este

personaj, lumina este lumina operei!
Virgil Petrovici nu desparte lumina de culoare, mai

mult, îi urmăreşte semnele acesteia de la „explozia cro-
matică” la „dinamica imaginii”.  Acestui studiu, Liviu Ciu-
lei considera că ar trebui să i se adauge „o analiză şi o
sistematizare a metodelor şi mijloacelor tehnice de rea-
lizare a luminii în spectacol” pentru a fi „un îndrumar
complet, teoretic şi practic, foarte util pentru spectator
cât şi pentru profesionist”. Dar, considerăm noi, că în
prelungirea lui, se poate înscrie, cu elemente benefice,
cercetarea lui Dan Mihăilescu, Limbajul culorilor şi al
formelor (Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1980).
Există genetic şi istoric constituit un limbaj al culorilor
pentru fiecare civilizaţie şi popor, o simbolistică aparte.
De pildă rezumarea, într-un tabel, a simbolisticii albas-
trului. În Egipt, reprezenta: „cuvântul şi promisiunea di-
vină, adevărul divin, cerul nocturn spre care se ridica
sufletul faraonului, eliberarea sufletului – culoarea Zeu-
lui Amon”; la Evrei: „revelaţia divină, legea – culoarea
lui Iehova”; în China: „nemurirea, reînvierea”; în Evul
Mediu european: „fiul Domnului, adevărul, culoarea di-
vină”; în bizantinism: „puterea divină”, şi în România
(până la nivel popular): „credinţă, visare, încredere în
frumos şi în fiinţa umană; sistemul legăturilor perma-
nente.” (pp. 83-84).

Ajunşi la nivelul limbajului şi simbolisticii culorilor –
rezultat al luminii – cercetarea se poate deschide spre
receptor, urmând îndeaproape esteticele în domeniu,
coroborate cu studiile lui Rudolf Arnheim, Arta şi per-
cepţia vizuală (Ed. Meridiane, Buc., 1979) şi, mai apli-
cat, Forţa centrului vizual (Ed. Meridiane, Buc., 1995).
O fenomenologie a receptării se impune de la sine în
această confluenţă a artelor în domeniul teatrului.

Focşani – Teatrul „Maior Gheorghe Pastia” (la începutul sec. al XX-lea)
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În Oborul copilăriei mele se vorbeau multe limbi stră-
ine. De mergeai pe Calea Moşilor – arteră ce lega ves-
titul Târg de Piaţa Sfântul Gheorghe, considerată
kilometrul zero al României – auzeai vorbindu-se
românește, dar și în idiş, armeneşte, greceşte, alba-
neză, iar pe străzile laterale ruseşte, de către muscali,
majoritatea birjari, de unde şi numele unei străzi, în care
se masaseră, curte lângă curte, comunicând între ele,
ca-ntr-un labirint, cu gospodăriile altor rusnaci de pe
Făinari şi Dragoş Vodă. Pe Birjari – mai târziu strada
Episcopul Radu – se afla o singură familie de ţigani, cu
o fierărie, unde îşi aduceau muscalii şi căruțașii caii la
potcovit. Se vorbea în toate limbile, fără să zgârie ure-
chile nimănui, mai ales că puzderia de cârciumi din car-
tier le dezlega limbariţa printr-un idiom comun, mai ceva
decât în „Tache, Ianke şi Cadîr”. Apropo: vecini turci
n-am avut, dar vara îi vedeam şi-i auzeam, aferim, che-
mându-ne la bragă, servită cu acelaşi ritual: se aplecau,
uneori până la buric, lăsând să curgă din rezervorul de
alamă, cărat în spinare, o licoare uşor amăruie, dulce
şi rece, mai sănătoasă decât toate răcoritoarele indus-
triale ce i-au luat locul. Sâmbăta şi duminica, auzeam
vorbindu-se şi ungureşte, cu cântece şi ceardaşuri la
„Grasa”, cârciumă ce-aduna o mulțime de maghiari de
pe alte ulițe ale Bucureştilor. Capitală ce nu era prea în-
tinsă, dacă multe din cartierele de azi erau comune su-
burbane.   

Auzeam deunăzi o ţaţă din Parlament, ciufulită mai
rău ca o fostă ministreasă de justiţie, plimbată şi pe la
Bruxelles:  „Că doar nu suntem în Obor”. Care Obor,
cucoană? Întreb, deranjat că aceeaşi  retorică o folo-
sesc şi diverse gazetăriţe de pe sticla televizorului,
frumușele și bune la toate. „Despre ce e vorba?” – ca
să reiau şi eu repetata întrebare a chibzuitului Bogdan
Chireac, om la locul lui. Nu de alta, dar Oborul infamat
se poate mândri c-a găzduit pe Ion Heliade-Rădulescu
– întemeietor al presei din Ţara Românească –, în co-
pilărie pe Arghezi şi Camil Petrescu, ori, până târziu, pe
Simion Mehedinţi, părintele geografiei. De altfel, Târgul
Moşilor rămâne scăldat în nostalgie şi în proza lui Ca-
ragiale. Merite ce ne invită, iarăşi, să  apelăm la alt tic
interogativ: „Sunteţi de acord?”, de data asta al lui Ion

Cristoiu, ridicat de toţi la rangul de „maestru”, poate
unde nici el nu gândeşte rău, dar şi pentru că, din
aceeași arenă gazetărească, au dispărut un Arghezi,
Şeicaru sau Stancu, ce fugeau ca de dracu de aseme-
nea tămâieri. 

Cartier liniştit, în care, până la declanşarea celei de
a doua conflagrații mondiale, prefaţată şi urmată de re-
gimuri dictatoriale – carlist, antonescian, proletar –, dar
şi de reziduurile lor din structurile de putere de după cio-
rovăiala din ’89, s-a trăit paşnic, omeneşte, fără adver-
sităţi ireconciliabile. Poate unde profilul etnic şi
comercial al multor locuitori îndemna la toleranţă şi
bună înţelegere. De la naştere trăiam împreună, joaca
în sine şi de-a viaţa obligându-ne la curăţenie morală,
în afara oricăror otrăvuri. Inocenţa copilăriei ne făcea
să filtrăm toate impurităţile. Ne suportam poreclele şi fo-
loseam etniile fără nicio răutate: „Ce faci, grecule?”;
„Unde-i jidanu?”; „Mergi, armene?”, în loc de Nikos An-
toniade, Solomon Marcovici sau Misak Stambulian. La
fel ca Nenea Iancu, în „O scrisoare pierdută”, cu replica:
„Ghiţă, contul jidanului a fost plătit pe 44 de steaguri”
(reprodusă din memorie), unde etnia e folosită cu va-
loare de „negustor”, fără nicio umbră de antisemitism.

Nu se supăra nimeni şi trăiam ca-n sânul lui Avram.
Vremurile au năvălit însă cu tăvălugul peste noi, pocind
firea unor ipochimeni. Nu curgea pe străzi lapte şi
miere, dar nimeni nu murea de foame. Pe la jumătatea
Căii Moşilor, la doi paşi în interiorul străzii Romană (azi
Eminescu) se afla „Pâinea zilnică”, unde se oferea mân-
care, pe gratis, oricărui înfometat. Numai că mai toţi mu-
ritorii îşi aveau un rost. În afară de cei şapte ani
de-acasă, noi, copiii, ne mai educam în „curtea miraco-
lelor”, Moşii, familiarizându-ne cu toţi iluzioniştii şi ma-
trapazlâcurile lor, cu mecanismele hoţiilor de duzină şi
escrocheriile celor ce-ţi distrăgeau atenţia pe faţă, ca
să te poată lucra pe la spate. Involuntar, intram pregătiţi
în viaţă, cu ochii pe butelie să nu dispară, circumspecţi
la demagogia şmecheraşilor, care, precum în filmele
western, dotaţi cu o sticluţă miraculoasă, se angajau
să-ţi crească părul, să slăbeşti ca Stan, să te-mplineşti
ca Bran, să te vindece de toate bolile. Aşa se face că în
anii noștri de-acum, după prima minune a lui „Monte

Niculae Gheran

BĂTRÂN SUNT, DAR NU ŞI PROST
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Cristo”, venit de pe mare cu urarea „Să trăiţi bine!”, am
spus-o public, înainte de a-şi structura şerpăria şi a ne
băga la apă: 

„Unul ca ăsta, picat peste noapte în Obor, ar fi murit
de foame, nicidecum să vină izmene pe călător, să de-
vină proprietar și să plece moşier.”

O dată i-ar fi mers panglicăria, că şi pe mine m-a dri-
blat, dar n-apuca să facă cheag, că se ducea vestea de
el ca de popă tuns: „Feriți-vă buzunarele că licheaua l-a
prăjit pe Ionică, pe Garbis sau pe Sami.” Selecţia oa-
menilor se realiza pe cale naturală, poate d-asta şi mul-
ţimea anunţurilor cu „De închiriat”, pe porţile curţilor.
Veneau mateloţii, încercau marea cu degetul şi plecau
cu coada între picioare de unde-au venit, nu făceau pu-
rici. De-aici şi un aer de proprietari, ce-o purtam din naş-
tere, ca tot omul la casa lui. Oltenii veneau cu cobiliţa-n
spinare să ne aducă legume proaspete la poartă; lăpta-
rii, la fel, trăgând cu creta pe canatul uşii câte-o linioară
de fiecare kil – plăţile făcându-se la sfârşit de săptă-
mână –, după cum, alţii înlocuiau bidoanele cu nişte du-
lăpioare din care ne serveau iaurt legat – tăiat bucățoaie
din vase adâncite de pământ – şi brânză cu bobiţe de
mac. Toamna ne vizitau moţii, ţipăcioşi nevoie mare, pe
care îi auzeai de departe cu „Reparăm butooooie” şi
„Jamuuu”. Cu aceştia din urmă „cooperam” – nicidecum
„colaboram” – cum preciza deunăzi un Reichsfuehrer
ultradecorat. După ce o zi, două meşterul  vocaliza pe
străzile mahalalei cu sticlăria în cârcă, poposea în pră-
vălia lui Gică Grăbitu, crâşmă populară, dar cu mititei,
patricieni şi „chioftele” de cinci stele, unde ne instalam
și noi prichindeii, deşi nu ne ajungeau picioarele până-n
podea. Acolo stăteam la o masă cu Puiu, băiatul cârciu-
marului, serviţi c-o cinzeacă de sirop, ameţit c-un dege-
tar de vin, fericiţi că suntem luaţi în seamă, ca restul
clientelei: „Carcalete cu pelin alb sau cu molan roşu?”

Acolo, la lumina zilei, făceam tocmeala neagră: noi
plecam cu praştia în avangardă, iar a doua zi venea din
urmă nea Vasile din Mârgău cu „Jamuuu”, om cinstit ce
ne achita simbria pentru munca prestată cu sârg, o mo-
nedă de cinci lei, cu chipul voivodului Mihai, pe care o
fărâmiţam pentru automatele Stollwerck – de nu-i voi fi
pocit numele – în care băgam bănuţul şi curgeau cara-
mele. (Asta până când, în lipsa moţului, ne-am perfec-
ţionat tehnologia, găurind moneda la cant, pentru a-i
ataşa o sforicică, să recuperăm banul, după livrarea
mărfii.) Acum s-a-ntors lumea pe dos: zarzavagiii şi
geamgiii ne-au luat-o înainte, iar noi, la maturitate, îi
cărăm în spinare şi plătim tot ce-apucă să fure şi să
spargă domniile lor. Deloc interesaţi de caramele, au
atacat pădurile, pământul şi apele, făcând zob fabricile
şi uzinele ţării, vândute pe doi bani şi pe peşcheşuri mari
– când nu le-au cumpărat ei înşişi pe sponci – fără ca
azi să dea socoteală celor puşi să recupereze pagubele,
în numele „anticorupției”. Ce-i luat e bun luat, iar mortul
de la groapă nu se mai întoarce. De regulă, noua boie-
rime n-are şcoală, deși „bacaloreați” (făr’de dascăli și
colegi), mari iubitori de  patalamale, câțiva mai bătrâni
înscriși la Drept. Tuşesc, dacă nu-şi trimit odraslele la
Harvard, Cambridge sau Oxford, de când au aflat, pro-
fund revoltaţi, că-n topul celor 100 de institute supe-
rioare ale lumii nu se găseşte niciuna din România. De
se-mbolnăvesc, le-ajunge că o viaţă-ntreagă s-au tratat
cu buruieni, cu ceaunul pe cap, la aburul mămăligii de

pe pereţii vasului răsturnat, ori, mai modern, cu ventuze
şi lipitori pe spinare. Nu fără rezultat. Acum aleargă în
străinătăţuri, că şi doctorii noştri tot acolo se duc, nu
doar bolnavii cu bănăret. Ce mama dracului?!

Am greşi însă dacă am pleca de la convingerea că
majoritatea miliardarilor noştri, procopsiţi pe fondul unei
pauperizări generalizate, ar proveni strict din rândurile
orfanilor de carte. O sumedenie de contabili cu
mânecuță, care pe vremea lui Nea Nicu gospodăreau
administraţia ţării – deloc adunaţi de pe drumuri şi chi-
vernisiţi în folosirea banului public –, plus activişti de
vază ai fostului bastion de partid, civili şi militari acope-
riţi, au atacat domeniile rentabile din zonele industriale,
scăpaţi de memoria paranormală a bardului din Scorni-
ceşti, care-i ținea din scurt, de la consumul intern, la în-
casările din „esport”, centralizate și raportate de domnul
Stolojan. De furat, se putea fura şi-n Epoca de Aur, dar
moderat, făr’ a putea deveni regi imobiliari, ai chimica-
lelor, marmorei, smoalei ș.a., cu palate la Snagov, mai
înalte decât ce îşi permisese să ocupe Răposatul, ori
cu vile în metropole europene, americane, plantate „di
granda” şi pe continentul african. Frica păzea pepenii şi
dacă un cârciumar ca Ştefănescu de pe Griviţa şi-a per-
mis să depăşească baremul hoţiei s-a procopsit şi cu
un glonţ în cap.

Spre ghinionul naţiei, dar şi-al adevăraților corupți –
văzuţi în perspectivă, împreună cu protipendada politică
de după ’89 – şi-au pierdut prudenţa cu care, în trecutul
depărtat, s-au târât de-a buşilea în ani tulburi, când, de
voie, de nevoie, au trebuit să se gândească şi la viaţa
„celor mulţi, umili”, cum îi numea Rebreanu. Greşeala
impardonabilă de a se considera invincibili, mereu la pu-
tere – fatalmente provizorie – îi face pe mulţi  să ignore
ziua când, deşi în şa, vor aluneca de pe armăsari în co-
pitele cailor, mai ales dacă şi biblic, de  se vor  fi servit
de sabie, de cătuşe vor avea parte (că între timp deca-
pitarea a fost comutată cu silnicia gratiilor).

Ajuns la senectute, mi-a fost dat să parcurg câteva
regimuri dictatoriale, mai toate propunându-şi să creeze
un om nou. Te naşti întotdeauna cu noroc sau cu ghi-
nion, în funcţie de locul şi timpul unde ai deschis ochii.
Născut odată cu declanşarea primei crize mondiale,
aveam inevitabil să mă familiarizez cu opoziţia dintre
democraţie şi dictatură, ce ne marca şi nouă spaţiul
existențial, mişcările de stradă sfidând adesea urna de
vot. Sechelele rămase pe urmele lăsate de Hitler şi Sta-
lin se resimt şi astăzi, stârnind ecouri disproporţionate,
nostalgice în gândirea unora, reprobabile în mintea ma-
jorităţii votanţilor. Numai că voința oamenilor nu con-
tează, câtă vreme jongleria cifrelor, dublată de
practicanţii violenței, e în floare.

Așa cum fulgerul precedă tunetul, o provocare
„spontan-organizată” trădează adevărata intenție a re-
gizorilor din umbră de a recupera pierderile suferite în
precedentele alegeri, răsturnând prin forță ordinea de
stat, stabilită constituțional, mai ales când, ca-n „Conu
Leonida față cu reacțiunea!”, loviturile se dau „cu voie
de la poliție”. Evident, atari manifestări de stradă nu tre-
buie confundate cu cele constituționale, de natură să
asigure dreptul oamenilor de a protesta împotriva gu-
vernării, de a-și exprima revendicările. Inutil să adău-
găm condițiile legale, angajate în prealabil cu autoritățile
de stat, cu asumarea nominală a răspunderilor, implicit
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dreptul de reprimare a oricăror manifestări anarhice. Ele
au fost și vor mai fi, după cum am apucat să le văd
desfășurate sub patronajul regelui Carol al II-lea, ale
„îndrăgiților” săi Codreanu și Sima, căpitani ai mișcării
legionare, ale generalului Ion Antonescu, ulterior
mareșal, conducător al statului – care, un timp, a pacti-
zat cu ultimul răzvrătit la guvernare, lichidându-i apoi
structurile, după rebeliunea din 1940 –, ale Anei Pauker
și Dej, criminali notorii, urmat la tron, în cuget și simțiri,
de Nicolae Ceaușescu și distinsa lui savantă, analfa-
betă de renume mondial, ambii invitați de președinți,
regi și-mpărați, de ei decorați, înainte de-a fi împușcați.

Strigându-le catalogul, mai niciunul împăcat cu
soarta, ai fi zis că urmași ca Iliescu și Băsescu, primul
inginer la ape, celălalt plutind pe ape, s-ar fi ferit de nau-
fragii, neapelând la bâta minerilor, pentru consolidarea
puterii, sau la cătușe, pentru lichidarea adversarilor po-
litici, în realitate de a-și săpa în perspectivă groapa unul
altuia. Într-o situație mai gravă se află bașbuzucii lor,
hărăziți să intre cu prioritate la pârnaie, pe propriile sem-
nături, comandanții supremi având prudența să
acționeze din anonimat. Totul, în funcție de tratate, ofi-
ciale sau acoperite, respectiv cine pe cine are în spate,
pe cine se poate baza la nevoie: pe ruși, pe americani,
pe nemți, germani sau teutonici. De-aici și, Sancta Sim-
plicitas, mediocritatea puternicilor temporari de la noi,
care o clipă nu se gândesc la eventualul dezechilibru
ce poate interveni între marile puteri ale lumii, ori din in-
teriorul celor care ne au, contra cost, sub scut. Oare să
fie un secret că, în prezent, și SUA se află sub apăsarea
unor grave controverse, cu manifestări de stradă, uneori
reprimate cu duritate? E clar că și la Washington se
schimbă garda, în favoarea unora, în dauna altora, sau,
cum se mai poate  exprima în româno-americană: „ursul
pe capră, ori Hillary pe Trump?” După rezultatul alege-
rilor, privilegiat ar fi prezidentul actual, spre deosebire
de un alt miliardar, Sörös, care se zbate să reziste și
altfel, recuperând de pe margini. De aici și o mie de în-
trebări, gen: „Cine-a tras în noi, după 22?”, sau „Cine
răspunde de duș și gaze, golanii sau jandarmii?” Nu știu
care va fi tocmeala la întâlnirea dintre domnii Putin și
Trump – și ea provizorie în timp –, c-aș putea să le ghi-
cesc în palmă puternicilor din București, care se luptă
să-și scoată ochii în folosul lor, la ordine primite din
afara țării. În loc să se unească pentru prosperitatea
țării, adusă în sapă de lemn, se hârjonesc pe viață și
pe moarte, într-un moment de cumpănă, care impune
măsuri energice pentru păstrarea unității pământului ro-
mânesc. Mai toți se întreabă: „Să vedem ce va zice, ce
va face Iohannis?”, când cel mai curios dintre noi e
domnul Klaus în persoană, dornic să afle ce i se va
spune de departe cum să miște căruța. „Despre ce vor-
bim?” – vorba lui Chireac, mai îndreptățit decât mine
să-l sfătuiască pe neamț în ce tren sau avion să se
urce, să nu rămână sașiu, cu privirea la Berlin, Bruxel-
les sau Washington, când cu bicicleta poate ajunge mai
ușor la Sibiu. O, tempora! Să revenim mai curând pe
cheiurile Dâmboviței.  

De când lumea, cea mai bună apărare e atacul. Așa
se face că două doamne suprapuse sunt chemate la
Parlament să dea socoteală de ce n-au făcut pe 10 au-
gust. Ghinionul lor de a nu fi bărbați, de a nu fi avut fi-
loxera fotbalului, fiindcă și-ar fi dat seama, de când a

apărut ceata lui Pițigoi („dai într-unul, țipă doi”) pe arena
din Piața Victoriei, c-aveam de-a face cu galeria de la
Dinamo sau Steaua, după jocul inimitabil de picioare și
mâini cu fumigene, de dat la gioale, cu ruperi de mobi-
lier, de pavaj, de spart capete, după rotația discobolică
pentru aruncare de pietre la distanță. Coregrafia lor a
depășit de mult pragul debutului, băieții fiind legitimați
și la secțiile de poliție, la-nceput dojeniți cu amenzi achi-
tate de club, mai târziu cu alcătuirea unor dosare pe-
nale, dotate cu fotografii și amprente, procese-verbale
alcătuite la botul calului sau la anchete, bazate pe acte
de spitalizare, certificate de la Institutul medico-legal,
declarații ale victimelor, martorilor și personale, ultimele
semnate cu greutate sau prin punere de degete.

Nu știu dacă dreptul de a fi prost e înscris în
Constituție, dar, cu siguranță, nu și dreptul de a prosti
lumea. În situația nou creată, nu se poate omite că mii
de oameni nevinovați, veniți din proprie inițiativă, ori
convocați pe varii căi și scopuri, aveau să devină victi-
mele unor acte huliganice, soldate și cu agresarea unor
tineri jandarmi, care nu acționaseră de capul lor, ci la
comandă. De unde întrebarea absurdă a lui Urmuz:
„Pelicanul sau Babița?”

Apelez la el, în încercarea de a-i cupla interogația
cu răspunsul (și mai absurd) atribuit  organelor menite
să asigure siguranța țării. Astfel, la întrebarea gazetari-
lor, pusă ministresei de Interne: „Înainte de manifestația
din 10 august, ați primit de la SRI ce se preconizează
să se mai petreacă în piață, în afară de proteste?”

Răspunsul „NU” e halucinant. Adicătelea să știi că
în Bucureşti va avea loc o manifestație antiguverna-
mentală de amploare – la care organizatorii și-au decli-
nat răspunderea, adunarea devenind implicit ilegală –
și să nu te sensibilizezi? În ce țară trăim? Fiindcă nici
în  Tanganyika de-am fi, serviciul de siguranță  sau orice
sergent de stradă s-ar fi mobilizat. Nu și în țara cu vechi
tradiții securistice, cu o armată de gradați, mai mare
decât dispune Germania și cu dublul autorizaților de as-
cultare a telefoanelor decât în Statele Unite ale Americii,
luate la un loc. Oare să se știe cine cu cine s-a culcat,
femeie sau bărbat, cine-i adevăratul tată, soțul sau
amantul, să poată fi chemat, la nevoie, să se vadă fo-
tografiat în cele mai fericite momente ale vieții lui, sau
cine și când a luat un șperț, într-un proces sau altul, fără
să fie sfătuit cu discreţie ca într-un alt litigiu să dea o
sentință mai aparte? Și parcă doar despre astea ar fi
vorba? Chiar să fi înnebunit toți în politică, de-asistăm
cum unii trec inexplicabil dintr-un partid în altul, tocmai
când se pregăteau să preia comanda în mișcarea slu-
gărită cu nespus devotament? Se poate? Că de putut,
s-a putut! De unde deci „neutralitatea” de-acum a Ser-
viciilor, atâta timp cât ultimul client al programelor radio-
televizate vedea și auzea cum extremiști exaltați nu
doar că invitau la violență, dar încercau să justifice chiar
și crima la „nevoie”, pentru dobândirea victoriei?! Orice
țară civilizată are nevoie de servicii care să asigure
siguranța ordinei de stat. Ar fi jignitor să considerăm că
lucrătorii lor nu s-au aflat în piață, la ordinele primite.
Care vor fi ele, nu știu și nu intenționez să le imaginez,
fiind multe necunoscute în ecuație. E și cazul jandarmi-
lor, la fel de implicați, dar pe față, desemnați să facă or-
dine, expuși direct unor agresiuni. A le imputa că au
acționat dur, în loc să intre în masa manifestanților, să
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„extragă” derbedeii angajați să tulbure apele, e ca și
cum a-i cere unor pescari să sară-n mare să prindă
anume  pești, care, din loc în loc, sar deasupra
suprafeței. Năvodul se afla în posesia băieților cu oche-
lari de camuflaj – nu de cal –, care, la ora când proștii
se întreabă cine a furat ouăle de sub cloșcă, ei au ter-
minat de mult omleta. I-am jigni nemeritat, dacă le-am
contesta profesionalitatea, mai ales că băieții au supor-
tat și fleșcăiala furtunatică a unor ageamii în arta repri-
mării, într-o epocă în care meseria  e brățară de aur.
Noroc că ginitorii n-au avut de-a face cu pompieri de-
adevărați, că n-au fost în uniformă, să se întoarcă la ne-
veste sau amante, ditamai colonei, maiori, căpitani, sau
ce-or mai fi fost, uzi leoarcă, să le dea și lor olecuță de
răceală și tuse. 

Ei ca ei, dar ce-ai făcut domnia ta, doamnă Carmen
Dan, femeie frumușică și fină, numită ministru la In-
terne, parcă să asigure hoților că se poate fura mai
ușor? Mi se spune că sunteți născută în București, nu
la sat, ca doamna prim-ministru. N-o spun cu umbră de
infatuare – ambii părinți fiind țărani din Argeș – deși, ca
nepot al unui bunic matern, mi-aș revendica boieria
(prin mezalianță). Credeam că și mata ești mai rezis-
tentă, născută în noxele Capitalei. În mintea mea, că
sunteți aclimatizată cu regulile jocului practicat în sec-
torul dumneavoastră de activitate, care „de iure” și „de
facto”, presupune a fi tartor (în DEX, și cu valoarea de
„căpetenia dracilor”). Așa cum nu văd o fecioară pe post
de țață la un bordel, nu vă văd bine nici pe domnia ta la
Interne, decât, eventual, fiind folosită ca paravan, câine
surd la vânătoare.

Din funcţia pe care o dețineți, ar fi trebuit să știți că,
indirect, derbedeii angajați să dea foc la manifestația
programată a fi a diasporei se află în subordinea dum-
neavoastră. Nu vă înspăimântați; așa se petrec lucrurile
în toate polițiile din lume și, mai selectiv, în cele de spio-
naj. Niciodată un câine-lup sau de rasă, rătăcit și ridicat
de hingheri de pe stradă, nu e eutanasiat sau plasat în
adăpostul maidanezilor; idem o prostituată superbă, po-
liglotă, rasată, ridicată de gabori dintr-un hotel, filată cu
probe de dosar, nu ajunge în pușcărie; după cum niciun
șef de galerie și subordonații din comandamentul său,
în stare să asigure oricând o sală, o tribună, s-aplaude,
să urle sau s-o devasteze, nu ajunge la judecătorie.

E peste putință ca dosarele lor să nu se afle la păs-
trare sau făcute „pierdute” (caz grav pentru comisarii
secțiilor în care au fost anchetați, pasibili de eliminare
din activ și pârnaie, iar ei știu că pot zbura lesne, dacă
nu colaborează „pe bune” cu ministrul de resort, oricând
putând fi turnați de subordonați grăbiți să-i ia locul). 

În mod firesc, cu mult înaintea „evenimentului”, co-
mandamentele celor două galerii (repet: cu dosare
aflate în sertarele poliției și procuraturii ca delincvenți),
trebuiau invitați, împreună cu ispravnicii secțiilor care
i-au anchetat, la o „discuție tovărășească”, patronată de
însăși maica stareță, vorbindu-le pe limba lor, nu ca la
„Antena 3”, „B1”, „Digi”, „Realitatea TV” și-n Parlament. 

„Băieți cucuieți, atenție, vă vorbește mama sticleților,
scurt, clar și precis. 

Mă bucur că în ziua Sfintei Vineri, pe 10 august, anul
curent, n-aveți niciun meci de fotbal, așa că ne-am gân-
dit, în loc să vă trimitem citații pentru reluarea anchete-
lor mai vechi, să vă invităm la un ceai dansant, între

orele 17 și 22, într-o sală mai măricică, să-ncapă și
băieții voștri de încredere, cu manele și gustări, nu turtoi
sau arpacaș, ci aperitive aduse de la popota salariaților
de la Jilava, că cât nu figuraţi ca ființe condamnate,
sunteți aproape virgine. Dacă vă place să fiți în aer liber,
nicio problemă. Tocmai s-a anunțat că ne vizitează frații
noștri din Anglia, America, Franța, Germania și Spania,
rude de pretutindeni, ajunse acolo nu din cauza voastră,
dar nici a mea. Mulți vin, pe bune, c-o falcă-n cer și
alta-n pământ, să protesteze: «Vrem o țară, ca afară».
(Adevăr e că tot din cauza lor a rămas la putere și Bă-
sescu, perdant la vot în România, numai că ei l-au făcut
Președinte, fără să-l ia cu ei). Bineînțeles, și voi sunteți
liberi să protestați în Piață, cu cine vreți, chiar să și
urlați. Voia noastră ca la banul Ghica. Numai că – as-
cultă băiatu la mine – să nu dea Aghiuță s-o dați pe na-
soale, c-ați rupt-o-n fericire. Reluarea legală a dosarelor
amețite e egală cu zero – fiindcă, oricum, zboară comi-
sarii care le-au dat la fund –, dar nu vă văd bine în cele
30 de zile cât durează «colaborarea» noastră. Că nu se
poate ca unul din voi să nu se spargă, s-o ușchească,
s-ajungă mai repede la hogeag, lăsându-vă amanet.
Așa că între libertate și pârnaie, urmează să optați pen-
tru una dintre propunerile noastre paşnice – de a ac-
cepta invitaţia la salon sau la o manifestare civilizată în
Piaţa Victoriei –, ori tentaţia de a provoca dezordine,
dacă între timp ați primit oferte mai belicoase. S-a
înțeles? Comisarilor – şi voi de faţă – spor în branșă şi
atenţie sporită, că la urmă stăm de vorbă, strigăm cata-
logul, verificând prezenţa şi cine lipseşte!”

Cam așa trebuia să acționeze un ministru fără fudu-
lii, angajat taur, ca buhaiul comunei. Acum, paradoxal,
se caută subiectul în propoziție, deși el era cunoscut
încă înainte de formarea predicatului. Rezultatul? Nu
subiecții sunt cercetați, ci anchetatorii de drept sunt
puși să dea socoteală.

Piesă într-un act sau în trei? Nu sunt Mafalda să știu
cum vor fi mutați nebunii și caii pe tabla de șah, amețit
de mișcarea pionilor. Jucători mediocri, care, culmea,
ne consideră proști.

Ca dramaturg neexploatat, l-aș aduce pe scena ac-
tului doi pe ministrul de Interne pentru dezgroparea ve-
chilor dosare – sancționându-i aspru pe comisarii care
le-au dat la fund –, de asemenea, pe ministrul de
Justiție – să plece pe urmele lor, să afle unde, când și
de ce au fost trase pe linie moartă. Implicit, am desco-
peri cine le folosește, cine le manevrează. 

Actul trei, majestuoso, ar scoate la rampă, cres-
cendo dramatic, mai toată distribuția, pe cai, pe targă,
pe picioare, chiar și pe bicicletă (dar medicală, fără roți,
cel de pe șa cântând „Fosta-i, lele, cât ai fost” – la
indicația regizorului, într-o limbă străină, după starea
vremii).

Numai că-i târziu și nu prind sfârșitul piesei, fie și
provizoriu, c-o distribuție relativ schimbată, cu actori
care – cine știe? – vor crede, la rândul lor, că-s mesia-
nici. Ș-așa am plecat din Oborul copilăriei – ieri
mărginaș, azi centrul unei uriașe mahalale, arhiaglome-
rate, cu gropi la tot pasul –, și am ajuns la Bruxelles,
oraș amestecat, aflat la răscrucea Europei . Drum lung,
anevoios.

Mi-ajunge. M-am născut într-o țară rotundă, având
ca rege un copil de doi ani și două luni, cu un tată pria-
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pic – avere, nu glumă –, care a renunțat la tron și a ple-
cat în lume c-o amantă, în stare să-l suporte; pe la zece
ani, aveam să defilez ca străjer de ziua Majestății Sale,
Carol al II-lea – revenit în țară – când Suveranul s-a
urcat la tribună, costumat, ca și noi, în pantaloni scurți.
L-am cântat și descântat chiar și-n uniforma Frontului
Renașterii Naționale, când a desființat toate partidele
politice, până a fost fugărit de legionari, după cedarea
Ardealului de Nord, Basarabiei și a Cadrilaterului; mai
înainte, am apucat să văd puhoaie verzi, prin 1936, cu
coşciugele-n spinare, cărându-i pe Moța și Marin,
martirizați ca franchiști în războiul civil din Spania, după
cum puhoaie roșii aveam să văd, periodic, în zilele de
1 Mai, 23 August și 7 Noiembrie, când, sub domnia Anei
Pauker, a lui Gheorghiu-Dej și a lui Ceaușescu am slăvit
prietenia de veacuri româno-sovietică (minus o sincopă
spre sfârșitul Epocii de Aur, când, ca editor, i-am cunos-
cut personal pe Valter Roman și Leonte Tismăneanu,
plecați să participe la același război fratricid din Spania,
dar de cealaltă parte a baricadei, ca luptători ai Comin-
ternului).

Manifestații de stradă copleșitoare, lungi de mulți ki-
lometri, gloată domesticită, dirijată la ordin, față de care
ciorovăiala din 10 august 2018 e un moft. Triste sunt
aceleași mobiluri, privind setea nesăbuită de putere, din
care, mai totdeauna, „când doi se ceartă, al treilea
câștigă”. Reevaluând pagubele incomensurabilei ale
unui timp marcat de domniile lui Hitler și Stalin, furtunu-

rile unor pompieri, instrumente ale oricărui stat de drept,
sunt floare la ureche. 

Ca martor al unei epoci presărate cu personalități
accentuate – cele mai multe conducătoare și victime – ,
precum Mihai de Hohenzollern, Carol al II-lea, Iuliu
Maniu, Dinu Brătianu, Corneliu Zelea-Codreanu,
I.G.  Duca, Nicolae Iorga, Ion Antonescu, Titel Petrescu,
Lucrețiu Pătrășcanu, Ana Pauker, Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej, Nicolae Ceaușescu și mulți ca ei, se poate
vorbi mult, și de bine, și de rău. Ce mă fac, însă, când,
bătrân, dar nu și prost, ajuns Sus, voi fi întrebat ce se
mai petrece și pe pământ. Apucă-te să le vorbești des-
pre opoziția dintre Iohannis și Dragnea, dintre doamnele
Vasilica Dăncilă și Raluca Țurcan, dintre Codruța Kö-
vesi și Elena Udrea (dar nu doar cu ea, că ș-acum mai
are câteva mii de dosare la dospit). Ce să le spun, că
până să le răspund la întrebarea: „Care Iohannis? Care
Dragnea?”, mă dau afară de la graniță, de-ajung să vă
povestesc și eu cum se făcea că alunecasem printr-un
tunel, iar mama, tata și cele două surori pierdute apu-
caseră să mă îmbrățișeze.

P.S. Invitat de un prieten să rezum și actul 3 din pro-
iectul piesei amintite, am refuzat. Mai ales că textul de
față poate fi întregit cu eventuala lectură a celuilalt arti-
col, Ale tinereţii valuri, cuprins în prezentul număr al re-
vistei. 

Breaza, 5 august 2018

Focşani – Cazarma pompieri 1923
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De-a lungul vremurilor, în sânul celor mai multe po-
poare şi în cadrul celor mai variate culturi, familia a fost
considerată a fi „leagăn” al vieţii şi al civilizaţiei, loc al
împlinirii de sine şi comunitare a omului, spaţiu spiritual
şi mediul cel mai prielnic al existenţei şi afirmării vieţii
umane, în  ce  are  ea mai înalt şi mai frumos – jertfa
de sine, iubirea şi dăruirea. 

Răspunzând nevoii ontologice a omului de dialog şi
comuniune, de împărtăşire şi primire a tainei sufletului
persoanei iubite, a bucuriilor şi împlinirilor ei, dar şi a în-
cercărilor şi suferinţelor ei tainice, familia a fost preţuită,
elogiată şi cultivată în istoria lumii şi a omului, ca fiind
cea mai înaltă formă de convieţuire umană, de dobân-
dire a fericirii în lumea aceasta, dar şi ca anticipare şi
pregustare a bucuriilor viitoare şi veşnice, ce se pregă-
tesc încă de aici şi de acum. 

Rânduită de Dumnezeu, prin actul creării omului, pe
care l-a văzut „că nu este bine să fie singur” (Facere
2,18) şi căruia, ca urmare, „i-a rânduit un ajutor pe po-
triva lui” (Facere 2,18), familia îşi dobândeşte o cinste
şi o preţuire specială în credinţa creştină, prin ridicarea
ei la demnitatea de Sfântă Taină. Mântuitorul Hristos,
Sfinţii Săi Apostoli, Sfinţii Părinţi, scriitorii bisericeşti şi
întreaga teologie creştină au elogiat, de-a lungul vea-
curilor, frumuseţile acesteia, au prezentat, la modul
ideal, criteriile de întemeiere, relaţiile ce trebuie să
existe între membrii săi, scopul, vocaţia şi sensul ei
esenţial – mântuirea membrilor şi, prin aceasta, îmbu-
nătăţirea vieţii la modul general, avertizând, totodată, şi
asupra încercărilor şi rănilor ei tainice.

Constituind forma cea mai largă de convieţuire
umană şi având o vechime atât de mare, nu este de mi-
rare faptul că familia a fost şi una dintre cele mai ispitite
valori autentice ale vieţii umane. În evoluţia ei istorică
şi duhovnicească, a fost greu încercată de numeroase
forme de imoralitate şi promiscuitate, infidelitate şi agre-
sivitate, de alterarea şi deformarea relaţiilor dintre mem-
brii ei, toate acestea constituind forme deviante şi căderi
de la frumuseţea şi demnitatea sa şi atentând greu la
statornicia şi trăinicia ei. De la vechile practici păgâne
ale poligamiei şi infidelităţii, la dreptul absolut al „stăpâ-

nului” familiei – bărbatul – de viaţă şi de moarte asupra
soţiei (socotită vreme îndelungată un „animal” lipsit de
suflet, de raţionalitate duhovnicească şi de sensibilitate)
şi a pruncilor, consideraţi împreună adevăraţi „sclavi”,
şi până la goana nebună a omului contemporan, de
căutare şi procurare a plăcerilor personale, de cele mai
multe ori în mod păcătos şi pătimaş –, se întrevăd şi se
simt durerile şi suferinţele ei, încercarea de a le depăşi,
în vederea afirmării rolului ei în viaţa fiinţei umane, tot
mai frământată şi tot mai tulburată de valurile plăcerilor
şi poftelor pe care le cultivă lumea şi societatea con-
temporană, până la paroxism. 

Am putea spune că păgânismului din vechime îi co-
respunde o nouă formă de păgânism, în baza căreia
omul renunţă cu deosebită uşurinţă la idealurile morale,
în favoarea unor plăceri grosiere şi trecătoare. Asistăm,
în vremurile noastre, la o inversare a ierarhiei valorilor,
în sensul „cocoţării” pe soclul onorurilor a bunurilor ma-
teriale, în detrimentul cultivării valorilor înalte şi spiri-
tuale. Mai mult chiar, constatăm astăzi cu tristeţe cum
valori şi virtuţi care au fost preţuite vreme îndelungată,
inclusiv cele legate de familie, sunt considerate de omul
modern lucruri „de ruşine”, iar păcate îndelung şi aspru
înfierate, socotite, dacă nu virtuţi şi fapte vrednice de
laudă, măcar a face parte din firescul vieţii, a fi un lucru
deja obişnuit, lăudat şi nicidecum criticat; acceptat, nu
lepădat. 

Părinţii din vechime par a avea deplină dreptate în
zicerile lor unde spuneau că, în vremurile de apoi, pă-
catele „vor călări” lumea, iar virtuţile vor fi luate în derâ-
dere. Or, observăm cum astăzi păcatele sunt larg
cultivate şi lărgite, în forme, nuanţe, intensitate şi frec-
venţă, în timp ce faptele bune şi virtuţile par a fi izgonite,
ostracizate, în sufletul a tot mai puţini creştini dornici de
viaţă duhovnicească înaltă, de îmbunătăţire morală şi
de mântuire. 

Dincolo de toate aceste realităţi, mare parte dintre
ele îngrijorătoare nu numai pentru credinţa creştină, ci
pentru însuşi viitorul fiinţei umane, Biserica Ortodoxă
nu a abdicat de la rolul ei de călăuză morală şi nu a în-
cetat să propovăduiască, în speranţa sensibilizării şi a

Pr. Ioan C. Teşu

FAMILIA  CONTEMPORANĂ – 
ÎNTRE  IDEAL  ŞI  CRIZĂ
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conştientizării generale, frumuseţile, harul şi darurile că-
sătoriei, ale căsniciei şi familiei.

Iar, în demersul nostru, de valorizare, pe de o parte,
a importanţei acestei forme de viaţă umană, iar pe de
altă parte, a aprecierilor înalte la adresa ei, aparţinând
Părinţilor duhovniceşti ai credinţei dreptmăritoare, un
prim aspect socotim a-l reprezenta diagnosticarea cât
mai precisă a stării sau situaţiei ei actuale, în speranţa
identificării remediilor sau mijloacelor celor mai eficiente
de ridicare a acesteia din suferinţă şi de restabilire a ei
la valoarea care i-a fost dăruită şi este meritată. 

Cauze şi forme ale crizei familiei 
contemporane

În prezent, se vorbeşte tot mai mult despre schim-
bările care s-au produs în sânul şi în modul de percepţie
asupra familiei în ultimul secol, provocate de civilizaţia
industrială şi de urbanizare, de alienarea morală a omu-
lui contemporan, de revoluţionarea, până la schimbare
şi abolire, a vechilor cutume şi relaţii, ce îi guvernau al-
tădată viaţa. Din fragedă pruncie, copilul este învăţat să
se afirme, chiar şi cu preţul sacrificării intereselor celor-
lalţi, să îşi organizeze viaţa după propriul şi bunul său
plac, să caute împlinirea dorinţelor sale cu orice preţ, să
fie fericit. Însă mijloacele pe care le foloseşte nu sunt
totdeauna dintre cele mai înalte şi oneste. Adeseori, ele
trădează egoism şi rapacitate, individualism şi lipsă de
sensibilitate. Într-o societate în care sunt cultivate până
la paroxism, prin toate canalele şi mijloacele posibile,
plăcerile, în care întemeierea unei familii este adesea
privită ca fiind ceva desuet, iar naşterea de copii, o pie-
dică în calea realizării de sine, familia pare a fi cel mai
grav lovită de valurile duhului frivol al lumii acesteia. 

Astăzi, erotizarea profundă a societăţii este o reali-
tate obiectivă. Se clamează tot mai larg emanciparea
femeii, se vorbeşte tot mai larg despre „liberalizarea” şi
„democratizarea sexuală”, se propovăduieşte o „nouă
dezordine amoroasă”1. Sunt căutate şi preferate relaţiile
ocazionale, fără implicaţii sentimentale profunde şi res-
ponsabilităţi morale reale, este încurajat fiziologicul sau
organicul şi nicidecum spiritualitatea şi moralitatea în-
altă. Omul caută facilul, cultivă trupescul, îşi doreşte şi
solicită împlinirea poftelor şi a plăcerilor sale, de cele
mai multe ori păcătoase şi legate exclusiv de trup. 

În fuga sa din calea durerii, spre procurare a plăcerii,
cum caracteriza Sfântul Maxim Mărturisitorul goana
omului după fericire, relaţiile şi chiar şi trăirile interioare
au fost adaptate împlinirii acestor scopuri, ceea ce, în
realitate, înseamnă contrafacerea, pervertirea şi igno-
rarea semnificaţiilor autentice ale experienţelor sale
umane. 

Într-o formulă mai restrânsă, putem observa că omul
a ajuns să se ignore pe sine, în sensul de a-şi tăgădui
ceea ce are mai înalt şi frumos în viaţa sa, elementul
legat de spiritualitate şi moralitate, trăind în afirmarea
tot mai largă a aspectului de materialitate, de plăcere şi
senzualitate. Iar acest miraj şi această amăgire de sine,
îl duc pe marginea prăpastiei existenţei, în stare de vid
existenţial. Trăieşte în subteranele vieţii şi ale conştiinţei
sale, adeseori, cu o percepţie pervertită - a deplinei îm-

pliniri şi a aflării pe culmile sau vârfurile ei, până când
experienţele dureroase fizic şi spiritual îl trezesc din
această orbie şi beţie, îi resituează şi îl repoziţionează
pe axa existenţei sale. 

Cade şi se prăbuşeşte cu sentimentul că, în fapt, şi-a
deschis aripile şi şi-a luat zborul, dar şi acesta, nu spre
zările senine ale vieţii frumoase şi virtuoase, ci spre sfe-
rele şi subteranele întunecoase ale ei. Se adânceşte în
explorarea plăcerilor şi păcatelor, cu sentimentul că se
înalţă şi îşi lărgeşte experienţa de viaţă. Din această
cauză, cel mai frecvent, când se trezeşte din amăgirea
de sine şi rătăcirea în care s-a aflat, trăieşte sentimentul
eşecului şi al vidului existenţial, al neîmplinirii de sine şi
al zădărniciei vieţii sale, iar aceasta se datorează păca-
telor şi patimilor care l-au amăgit şi în care a trăit. Sen-
zaţia de gol sufletesc, de inutilitate şi risipire, pe care le
trăieşte, se datorează minciunii păcatului, ca unul care
a promis şi a solicitat din partea omului totul sau
aproape totul, l-a antrenat deplin în săvârşirea lui, iar
atunci când s-a trezit din orbirea produsă de el, are ne-
fericitul prilej să constate grava lui minciună: faptul de a
fi promis totul, de a fi solicitat aproape imposibilul şi de
a-i fi oferit în schimb nimic sau aproape nimic. 

Anunţând că „de fapt, familia nu mai există. Cel puţin
în accepţiunea comunitară, ea s-a destrămat complet”2,
analiştii contemporani ai problemelor ei apreciază că
adevărata şi ultima cauză a tuturor acestor schimbări o
constituie modificarea relaţiilor dintre bărbat şi femeie,
în cadrul mult doritei „emancipări” a acesteia din urmă3.
Dorinţa femeii de afirmare, antrenarea în ocupaţii şi ac-
tivităţi dintre cele mai variate, dar în acelaşi timp ocu-
pante şi stresante, au condus treptat la abandonarea
modelului comunitar al familiei nucleare, bazat pe îm-
preuna-locuire a mai multor generaţii: bunici, părinţi,
copii, nepoţi. 

Spre deosebire de vechea mentalitate, pentru care
căsătoria era o datorie şi o responsabilitate generală, o
tradiţie sfântă şi o Taină a Bisericii, „femeile şi-au schim-
bat radical expectaţiile şi raţiunile pentru căsătorie. Ele
nu mai sunt mulţumite cu rolul de casnică şi de supusă
sexual, ci aşteaptă astăzi iubire, prietenie, respect, sus-
ţinere emoţională, companie, satisfacţie sexuală, liber-
tatea de a tinde şi de a se bucura de o carieră
profesională sau alte interese şi mai ales relaţii intime
care să fie omniprezente în viaţa lor şi care să le confere
şansa fericirii şi realizării personale. Bărbaţii îşi transferă
parte din răspunderea rolului tradiţional economic în că-
sătorie, preluând totodată o serie de sarcini domestice
şi egalizându-şi investiţia decizională majoră în familie
cu femeile”4. 

În mare parte, femeia de astăzi, continuatoare a noii
mentalităţi, nu a luptat pentru dobândirea acestor drep-
turi legitime prin prisma sensibilităţii şi delicateţei femi-
nine, „nu cu propriile-i arme ci, din păcate, cu armele
sexului opus (agresivitate, etc), atitudine ce induce doar
efecte negative, din perspectiva unei relaţii autentice.
Departe de a fi un câştig sau o creştere în planul perso-
nalităţii feminine, acest comportament nu este decât un
surogat, iar preţul plătit recunoaşterii poziţiei egalitare a
femeii în plan profesional, economic şi socio-politic re-
prezintă – de fapt – pierderea celor mai autentice trăsă-
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turi avute, trăsături pentru care a fost apreciată şi valo-
rizată. 

În fine, femeile pornesc de la premisa că devin ega-
lele bărbaţilor, comportându-se masculin şi nicidecum
impunându-şi, afirmându-şi, păstrându-şi sau dezvol-
tându-şi feminitatea”5. 

Or, abrutizarea femeii, a soţiei şi a mamei, este ulti-
mul lucru pe care îl doreşte şi îl aşteaptă un bărbat de
la persoana iubită, prietena sau soţia sa şi mama copii-
lor lor, încât, pe bună dreptate, armonia maritală sau ac-
ceptarea stilului modern de relaţie şi convieţuire dintre
bărbat şi femeie înseamnă astăzi „adaptarea bărbatului
la noile cerinţe ale femeii şi prelungirea unui stil de viaţă
bazat pe incertitudine şi nesiguranţă”6. 

Preţul acestei emancipări, al afirmării acestui nou
statut şi al acestor noi raporturi interumane, l-a constituit
„destrămarea, diminuarea şi ignorarea familiei contem-
porane”7; nu a condus neapărat către fericire, ci a pro-
vocat noi tensiuni, dezechilibre, disfuncţionalităţi şi
convulsii la nivel social şi intrafamilial. Din această
cauză, „ca instituţie, căsătoria şi-a pierdut mult din sen-
surile sale legale, religioase şi sociale, precum şi din
autoritate. S-a irosit într-o „relaţie de cuplu”, creată în
special pentru plăcerea sexuală şi emoţională a fiecărui
adult. Mariajul şi-a pierdut încetul cu încetul locul şi în
limbaj. Odată cu creşterea diversităţii de relaţii intime,
oamenii au tendinţa de a vorbi exclusiv despre „relaţii”
şi „parteneri intimi”, înglobând căsătoria în această ca-
tegorie generală. (...) 

Ca relaţii de cuplu, căsătoriile tind să fie destrămate
mai mult de divorţ decât de moarte. Şi dacă este cineva
se aşteaptă ca o mai mare libertate de a trăi într-o căs-
nicie nefericită să ducă la creşterea şanselor ca maria-
jele intacte să fie foarte fericite, acela se înşeală.
Căsătoriile sunt mai puţin fericite în zilele noastre decât
au fost în ultimele decenii. 

Printre femei, încrederea socială în mariaj se clatină.
Până nu demult, tinerele femei erau foarte optimiste în
ce priveşte şansele lor de a avea fericire şi succes în
căsnicie. Acum, după cum indică concluziile diverselor
cercetări efectuate în rândul tineretului, încrederea lor
în capacitatea de a-şi întemeia un cămin reuşit este în
declin. Mai mult decât atât, ele acceptă mai uşor alter-
nativele la căsătorie, cum ar fi statutul de părinte necă-
sătorit şi coabitare”8.

Ca urmare, se consemnează variate modificări com-
portamentale legate de existenţa familiei. Astfel, înainte
de realizarea acesteia, se observă: amânare, până la
dispariţie, a intenţiei şi dorinţei de a o mai întemeia, ru-
perea de mediul tradiţional şi în mod special de familia
proprie, creşterea celibatului şi a coabitării premaritale,
prin aşa-numitele „uniuni consensuale”, ce par a se în-
mulţi, controlul fecundităţii şi al natalităţii, iar dacă totuşi
familia se mai întemeiază, ea are la bază nu atât moti-
vaţii moral-religioase, cât mai ales raţiuni afective sau
pragmatice, încercarea fiecărui partener de a afla o per-
soană alături de care să îşi împlinească dorinţele sale
trupeşti şi aspiraţiile sale interioare, ambiţiile materiale
şi profesionale9. 

Copiii sunt tot mai puţin doriţi şi aşteptaţi, ca şi cum
ei ar fi o piedică în calea împlinirii tuturor acestor dezi-

derate, numărul lor este strict limitat, la unul, maximum
doi, iar părinţii – tatăl şi mama, acum angajată şi aflată
în plină afirmare de sine – nu mai acordă relaţiei cu ace-
ştia aceeaşi semnificaţie spirituală. Alergând de multe
ori de dimineaţa, devreme, şi până seara, târziu, edu-
caţia se transformă în câteva minute de dialog , în care
însă nu există timpul necesar pentru ca ei să îşi poată
deschide real sufletul şi să primească sprijinul pe care
în aşteaptă şi l-ar fi dorit din partea părinţilor, precum şi
la procurarea, cu efort, a celor strict materiale: hrană,
îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite. Grija faţă de edu-
carea sufletului copilului este subordonată preocupării
de cele materiale, astfel încât adeseori părinţii devin mai
străini copiilor decât străinii. Tragedia multora dintre pă-
rinţii de astăzi este aceea că, din cauza unei lumi şi a
unei societăţi convulsionate, care îi împinge la muncă
şi efort în afara căminului, pierd din vedere copiii. Omul
de astăzi aleargă să-şi păstreze un serviciu, de pe urma
căruia să-şi poată achita credite, rate şi dobânzi, să îşi
plătească datorii şi debite, să pună pe masă un strict
necesar, să ofere familiei un minim de confort, adică se
concentrează asupra unor investiţii cu profit imediat, dar
pierde din vedere investiţia cea mai importantă a vieţii
sale – copiii.  Când ajunge să conştientizeze aceasta
este, de cele mai multe ori, prea târziu, atunci când co-
piii s-ar putea să fie „departe”, atât fizic, cât şi spiritual
de părinţii lor. 

Viaţa unei familii se desfăşoară pe plan fizic, con-
cret, şi pe plan spiritual sau duhovnicesc. Este posibil
ca familia să dobândească o deplină împlinire în prima
ordine a existenţei sale, cea materială, pragmatică, prin
dobândirea de bunuri, funcţii, demnităţi. Dacă însă nu
a acumulat şi în planul tainic al vieţii spirituale, nu se va
putea bucura niciodată deplin de cele dintâi, după cum,
în mod contrar, atunci când există împlinire în universul
spiritual al familiei, ea este capabilă să suplinească
chiar şi lipsa deplină a celor dintâi.

[1] Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, Noua dezordine
amoroasă, traducere din limba franceză de Luminiţa Brăi-
leanu, Editura TREI, Bucureşti, 2005.

[2] „... familia nu mai există. Cel puţin în accepţiunea co-
munitară, ea s-a destrămat complet. În accepţiune societală
ea este cu totul altceva, numai familie nu. Titulatura a rămas,
dar termenul de familie acoperă realităţi tot mai diferite, de-
venind tot mai ambiguu”. Cf. Iolanda Mitrofan, Cristian Ciu-
percă, Incursiune în psihosociologia şi psihosexologia familiei,
Edit Press Mihaela S.R.L., Bucureşti, 1998, p. 38.

[3] Vezi şi Emil Jurcan, Feminismul, o analiză teologică,
Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.

[4] Iolanda Mitrofan, Nicolae Mitrofan, Elemente de psiho-
logie a cuplului, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bu-
cureşti, 1996, p. 83.

[5] Iolanda Mitrofan, Cristian Ciupercă, op. cit., pp. 44-45.
[6] Ibidem,  p. 54.
[7] Ibidem, p. 46.
[8] Adina Băran-Pescaru, Familia azi. O perspectivă so-

ciopedagogică, Aramis, Bucureşti, 2004, p. 69.
[9] Dr. Maria Voinea, Sociologia familiei, Ed. Universităţii

Bucureşti, Bucureşti, 1993, p. 97.
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Despre Rodica
Braga să scriu,
poeta îmblânzitoare
de tornade, care stă
de veghe lângă „tru-
pul de fum al zilei”,
să nu se risipească,
despre Mircea Braga
să scriu, înţeleptul şi
tenacele universitar,
nietzscheanul, ce bi-
ruinţă!

Dacă mi-am dorit
vreodată să devin
ceva cu dinadinsul,
atunci a fost să

ajung Îngrijitor de Sărbători pentru oamenii de lângă
mine! Şi iată că din când în când mi se dă nebănuita
şansă de a risipi cuvinte despre ei, despre puţinii care
au mai rămas pe aici, prin cutele lumii, dintre cei mulţi
care ne-am aflat la linia de pornire a tinereţilor noastre.

În Clujul anilor ’50, viaţa noastră de studenţi fericiţi
vorbea în şoaptă, doar noi între noi cântam-descântam
cu voci nepotolite şi neştiutoare.

Cinci ani împliniţi, între 1955 şi 1960, cu Rodica (pe
atunci Besoiu) şi cu Mircea (pe atunci tot Braga) ne-am
aflat, zi de zi, împreună, în aceeaşi grupă la Filologia
clujeană!

De-abia împlinisem 17 ani, în cel dintâi octombrie
universitar, ne priveam ca într-o oglindă în dimineţile
acelei toamne strălucitoare şi nu ne găseam nicio vină
că existăm. Ne-am iubit foarte mult unii pe alţii, de la în-
ceput până la despărţire.

Cei cinci băieţi din grupă eram răsfăţaţii celor două-
zeci de fete, frumoase şi mult mai înţelepte decât noi.

Cu Mircea am stat, în toţi aceşti ani, în gazdă la Mar-
ghit neni şi la Deneş baci, pe Cipariu, 16, împreună cu
prozatorul Cornel Rădulescu, în casa îngropată acum,
poate ca o ofrandă, sub Catedrala Greco-Catolică.

Deliciile foamei ne dădeau uneori târcoale, precum
şi cele ale spaimei de viitor, încercam să rezistăm tan-
gajului timpurilor.

Răzbăteau până la noi şi durerile din temniţele vea-
cului. Nimic nu mai putea fi ascuns juneţei noastre.

În Sibiul în care şi-au petrecut viaţa scriind şi gân-
dind, în Alba Iulia universitară, cei doi B., iată, se treziră
în al optzecilea an! Atingeţi acest 8 în punctul său mis-
terios şi se va preface în semnul clepsidrei!

Cu gândul la voi, Rodica şi Mircea, şi la tinereţea
voastră din ziua de azi, închei această pagină încă ne-
începută.

Să nu privim „îndelung abisul!”

Marcel Mureşeanu

DOI ÎNTR-O ARCĂ*

umbrele noastre tremurătoare
se vor alinia ca soldaţii

la sărbătoare.
vor privi în linişte orizontul

văduvit de albastru,
ca ele de carnea trupurilor
şi vor păşi, cu nerăbdare,

în marea lumină
ce le va topi cu nepăsare.

(Rodica Braga)

*Parcă încadrând vara, soţii Rodica şi Mircea Braga au pus
existenţei fiecăruia borna 80! Prilej de a le dori viaţă îndelun-
gată şi spor în tot ce fac! La mulţi ani, distinşi şi dragi colabo-
ratori!! (Nota red.)
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Nimic mai lăudabil pentru un autor decât
consecvența cu sine, acest „sine” fiind Poezia, mod de
existență și raportare la lume. O atestă ultima apariție
editorială a Rodicăi Braga, Trupul de fum al zilei, la
prestigioasa editură Ideea europeană, București, 2018. 

Derivele timpului (2016) și ale unui spațiu personal
cu Senin ca-n ou (2009), transfigurate metaforic, astfel
asumate odată cu Neliniștea cuvintelor (1995), stări-
lor, îmbrăcate în culori vitale și sugerând puterea inte-
lectului – Stacojiu (2000) sau Ametist (2017), arzând
ca o Picătură de arsenic (2015) și recunoscând pre-
cum Ecleziastul Vânarea de vânt (2012), coexistă în
noua carte sus-menționată, pentru proclamarea ființei
poetice în numele Făpturii de raze (2007), propovă-
duind Lumina (viața), dar și întunericul (moartea), în tre-
cerea prin această lume. 

E clar că Trupul de fum al zilei decurge firesc din
trupul de foc al Sufletului, Gândului poetic aparținând
autoarei. Mottoul cărții sugerează acest lucru prin afo-
rismul nietzschean: „Iar de privești îndelung abisul, află
că și abisul îți scrutează străfundul sufletului”.

Călătorind pe „hărțile încifrate ale poeziei” ce-i
„hașurează ființa” („o gheață în sân”), Rodica Braga se
simte prinsă ca „într-o capcană” „prin care poezia mă
momește / mă atrage în geometria ei / schimbătoare
mereu / impalpabilă, / imposibil de prins, de atins”
(„subit, prinsă”). Eliberarea vine însă tot prin poezie:
„Sunt scribul fără odihnă / nu văd niciunde sfârșitul /
acțiunii mele /…/ această vânătoare / de stele ce-mi
scapă / și-și lasă zălog / doar gleznele sângerate / de
capcanele grosolane / confecționate parcă / într-un abur
de beție. / sunt bețivul / ce-și intră în formă / doar după
ce dă pe gât / un strop din băutura / fermecată” („sunt
scribul fără odihnă”).

Toate poemele cărții stau sub pecetea neliniștii,
bizar însă una calmă, în care luciditatea, ochiul ei
scrutător veghează trecerile/petrecerile ființei dintr-o
vârstă în alta, dintr-o lume în alta: „dizolvată în pace
sunt /…/ curg, / cum curge apa peste pietre, indiferentă

și calmă, /…/ a nimănui sunt și / a totului / ce mă
conține, mă apără / și mă trăiește cu încântare” („dizol-
vată în pace sunt”), precum mărturisirea rilkeană „Și
orice lucruri cărora mă dau / devin bogate și mă cheltu-
iesc”.

Văzul, ca simț tutelar („sălășluiesc toată în ochi”),
constată însă degradarea dureroasă a lumii care „se
demineralizează / odată cu noi, articulațiile ei, /
înțepenite, se străduie / să mai dăinuie” („încă mai exis-
tăm”). Caricatura cuvintelor odinioară „oneste” e sur-
prinsă și ea dureros: „limbajul acesta stâlcit / se hlizește
din guri rânjite, / printre hohote deșănțate /…/ limbajul
acesta nu e o lumină, / e mestecat ca o humă / în guri
ce n-au nici pricepere, / nici înțelegere, nici măsură, / e
o joasă înjurătură, /…/ o rană vie pe trupul unei nații”
(„limbajul acesta stâlcit”).

Relația cu universul e însă una caldă, pentru că
poeta îi oferă „umila sa ofrandă”: „ochiul atent al univer-
sului / mă țintește, / mă cercetează cu de-amănuntul /
și-mi călăuzește fiecare / felie de iubire caldă / pe care
o voi dărui / drept recunoștință. /…/ calm, universul
primește / în față / umila mea ofrandă” („ca un glonț fer-
mecat”). Totul este acceptat, asumat, urâțeniile, boala,
devenind frumoase: „fiecare oră, adăugându-și / puroiul
ei auriu” („rană), „pisicoasă, moartea, se tot / apropie,
uneori mă atinge / ușurel cu lăbuța” („pisicoasă, moar-
tea”), „și boala e un fel de / a ne cunoaște, / salut, salut,
ne dăm binețe, / noi și durerea / care se sumețește” („și
boala e un fel de”) etc.

Relația cu Dumnezeu/(soarele) ni se pare mai
pregnantă decât în volumele anterioare: „închid ochii și-
n mine / se face lumină / un soare fierbinte / trezește
din somn / șarpele amorțit…”. „miezul de foc al astrului”
ajută la subțierea „întunericului dinlăuntru” („în plumbul
greu”), la arderea „dincolo / de îngheț” („în fiecare por”)
și e transcrisă într-un soi de psalmi necanonici, che-
mând duhul unui Dumnezeu perfect/imperfect:
„Doamne, tu care porți / pe umeri greutatea / lumii aces-
teia, / care ți-ai sacrificat fiul / pentru salvarea ei, / ce

Passionaria Stoicescu

DROGUL UNEI VIEŢI
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simți, tu, oare, / când vezi cum toată / facerea ta își
strigă / imperfecțiunile?” („Doamne, tu care porți”), „nu-
mi lipsește nimic / soarele mă hrănește / ca o dulce co-
raslă /…/ Doamne, când va fi să plec, / această risipă
să fie!” („nu-mi lipsește nimic”), „îl port pe Dumnezeu /
în respirația mea, / lumina ochilor mei, flacără / a stră-
lucirii divine” („îl port pe Dumnezeu”) sau „lumină se
scurge / din mâna ta, lumină / mierie, în vreme ce, / îm-
păcată cu mine, / îmi lepăd acest trup, / în umbra ce-o
lași ușor / peste ochii-mi tiviți / de lacrimi și neștiință”
(„în dimineața asta însorită”).

Prin antiteză, umbra (întunericul), „pe cerul fără li-
mite / în care lumina a sucombat” („un soare hieratic”)
ar trebui să doară, însă această „trecere mult temută”
marchează numai clipa „când materia trupului meu / se
va preface toată în/suflet /…/ tânjind să ajung din nou,
/ printr-un hazard, / de nimic și nimeni știut, / în cercul
strâmt și / cald/al acestei mărunte planete” („când ma-
teria trupului meu”). Din cauza solarității și a duhului
dumnezeirii de care e pătrunsă, Rodica Braga presimte
„ora de descântec /…/ sfârâind ca un cărbune încins, /
în sângele ce stagnează în artere. / e secunda subțire
/ și ascuțită prin care / se scurge seva scăpărătoare / a
lucrurilor ce-și jupoaie, / nesperat, impenetrabilul /
înveliș” („o dulce amețeală”). Trecerea dincolo e recep-
tată „ca un cântec nou”, „aștept ca orga părăsită, / vi-
brarea cântecului întrerupt, / din toate părțile / să mă
cuprindă / și-n cântul nou / cu totul să mă mut.” („încet,
din mine mă desferec”), ca o „supremă frumusețe”:
„toate trec, îmi mai spui, / doar moartea / e statornică
în noi, / dar asta e suprema frumusețe, / să trăiești, hră-
nind-o / cu timpul, / întru Gloria ei ultimă.” („un frig astral
mi s-a înfipt”). Și soare și umbră, și viață și moarte, toate
se află sub semnul inexorabil al timpului. Un fior grav,
dar bine temperat străbate acest univers liric, în care
„fiecare secundă, o inițiere / în moarte. / ochiul lui Dum-
nezeu, / retras după facere, / clipește neostenit, /
însămânțându-ne / cu lumină” („fiecare secundă, o
inițiere”).

În conștiința sa poetică, „drogul vieții” (citește Poe-
zia), cea mai profundă relație rămâne aceea legată
de Cuvânt: „la început era / Cuvântul și Cuvântul era
cu Dumnezeu și / Cuvântul era Dumnezeu”./„și Cuvân-
tul s-a făcut / trup și a locuit printre noi / plin de har”. „lu-
mină întemeietoare / ce ne-a scăpat / de neființă” („fără
lucrarea laborioasă”). De ce? Esențele gândului subli-
mând trăirea în metafore pot fi prinse greu sau deloc.
Identitatea și alteritatea nasc acea teamă în fața cuvân-
tului în care n-ar încăpea sufletul, magia, iluzia, iubirea.
„ca o rană de nevindecat / trăiește în mine / poezia. /
mă doare continuu. / alimentată de cuvinte / potrivite,
dă semne / de vindecare, dar, de-adevărat, / rana se
adâncește” („ca o rană de nevindecat”).

„Lucrarea” cuvântului e măreață și benefică, semă-
nând cu un întreg ritual: „ca ploaia cu grindină / cad cu-
vintele peste tine. / întâi te spală de toate zgurile, / îți

așază după urechi părul, / îți curăță privirea de febre /
și-ți lasă pleoapele grele / de vinul lor cel dulce. / ți se
așază pe creier / și-ți înșurubează aripi / în omoplații
dornici de zbor. / coboară apoi spre inima / temătoare
și-o golesc / de ultima picătură de sânge. / apoi se scurg
liniștit / spre țărmul fremătător / al mâinii ce le primește
/ ca pe-o ofrandă pe care / o depune neatinsă, / pe foaia
albă, ce-o așteaptă ca un altar” („ca ploaia cu grindină”).
Există și o definiție a poemului: „o stranie / alcătuire /
ce nu aparține poetului. / poemul e o gândire / secretă
/ plutind între oameni / ca o gracilă egretă. /…/ e o dis-
perată încercare / de a-și sparge / tiparele, / de a-și ieși
din sine, / de a diseca în amănunt / timpul / vorba / tă-
cerea, / inima, pământul și cerul, / de a-și aronda o
bucățică / din fiecare. / poemul / e o piatră dură / ce
speră la dezghiocare” („poemul e o stranie”).

Consubstanțialitatea poeziei cu ființa autoarei e
parcă mai puternică în acest volum decât în celelalte,
mai motivată: „cum m-aș putea privi pe mine, / cea fără
de mine, / dacă mi-ar fi luată / putința de a mă întrupa /
într-un cuvânt care / să mă salveze din bezna/increatu-
lui?” („mă grăbesc să mor”). Firescul atitudinal al
conștiinței de sine marchează cu un soi de trufie suavă
trăirea poetică în mijlocul celei obișnuite: „detestați-mă
sau / iubiți-mă fără prea mult / zbucium. / eu exist ca și
voi, / pentru că pronia cerească / mi-a hotărât și măsu-
rat, / la milimetru, fiecare respirare, / fiecare durere sau
/ bucurie, / pe care sunteți liberi / s-o ignorați. / eu sunt
liberă s-o manifest, / ori de câte ori / prea plinul meu su-
fletesc / dă pe dinafară” („și ce vă pasă”).

Poemele de dragoste dedicate cuplului, dar și ta-
tălui și fiului/pruncului au o senzualitate stinsă și îndu-
rerată, un soi de mazochism liric: „tu mă iartă, absoarbe
totul / în tăcerea ta răbdătoare, / așa cum absoarbe pă-
mântul / dezlănțuirea ploii / și vezi în zbaterea mea, /
spinul cu care zgândăr / rana în care viața / ne-a sta-
tornicit, ca să mă asigur / că suntem încă vii / și apți
pentru durere” („zidul mut al plângerii”). Tot ce ține de
iubire subsumează iluzia, puritatea, melancolia, extazul
și deziluzia, amintirea, dansul în poante metaforice,
contopirea, înălțarea și căderea, regăsirea, rememora-
rea. 

Stilistic se poate detecta același ritm interior, aple-
carea spre detaliu, marea putere de însuflețire a ab-
stractului, lipsa titlurilor în ideea de continuitate și
unitate a volumului.

Trupul de fum al zilei înseamnă pentru Rodica
Braga încă o călătorie lirică prilejuită de teme cunoscute
și dragi, introspectând fără ostentație ego-ul, într-o
cheie mai gravă, ocultând reflexivul, imaginarul perso-
nal, mărturisind cathartic: „așa-mi măsor putința / de-a
mă silabisi / pe mine, / cea prinsă-n univers / ca ochiul
dintr-o lucrătură / de andrele, / pe care, dacă-l scapi, /
sminteala lui se duce / mai departe și strâmbă / al lumii
rost și armonia” („un lung expir”).
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Metafizica scriitorului occidental pare întemeiată pe
iluzia de a se crede liber, de a se închipui dotat cu liber-
arbitru, omniscient, omnipotent, ubicuu. Altfel spus,
scriitorul, fie el poet, romancier, critic, istoric literar, poe-
tician, estetician, teoretician etc., deşi modelat de fata-
litate, se crede liber să-şi determine evoluţia destinului,
să se configureze spiritual-estetic după propria-i voinţă
şi să se considere creatorul de tip demiurgic al propriei
Opere. Nu există o mai eficientă manifestare a iluziei
autorului, de a se concepe mereu altul decât este! Dar
cine este cu adevărat scriitorul? Filosoful Miguel De
Unamuno încearcă să răspundă la această întrebare
cheie: cine este „creatorul” din noi, cine este cel cu
„adevărat real”? Dar iată opinia filosofului spaniol: „Pe
lângă cel care eşti pentru Dumnezeu – dacă pentru
Dumnezeu poţi să fii cineva – şi de cel care eşti pen-
tru alţii, şi de cel care crezi că eşti, mai eşti şi cel
care ai vrea să fii. Acesta, cel care ai vrea să fii este
în tine, înlăuntrul tău, creatorul, şi este cel cu ade-
vărat real. Şi ne vom salva sau ne vom pierde prin
cel care am vrut să fim şi nu prin cel care am fost”.
Îmi place să cred că, acum, la ceas aniversar, scriitorul
şi profesorul univ. dr. Mircea Braga este cel ce ar vrea
să fie! Toate celelalte faţete ale personalităţii omului îşi
află conexiunile în „creatorul”, care concentrează forţa
activă a bovarismului, încât măştile auctoriale exprimă
tocmai capacitatea, harul scriitorului de a se concepe
altul decât este, prin exces de energie şi voinţă poetică
. În mod cert, volumele publicate până în prezent – in-
clusiv vol. în pregătire, Efectul – ultima frontieră. Ele-
mente de teoria lecturii – de cel ce continuă eficient
şcoala românească de teorie literară, hermeneutică şi
comparatistică ne oferă simultan tot atâtea măşti ale
căutării de sine, cât şi existenţa necesarului continuum
hermeneutic, care-i asigură personalitatea şi unitatea
Operei.

Aceasta în ciuda faptului că Eul auctorial nu se cu-
noaşte niciodată decât parţial,  datorită diviziunii cu el

însuşi. Fracţiunea din el însuşi, pe care a ridicat-o la
rang de subiect scapă atingerii sale. Dacă vrea să se
cunoască trebuie să se detaşeze de ea, să extragă din
propria ei substanţă, un nou subiect, care va scăpa la
rându-i efortului de posesiune integrală. Se impune cu
toată necesitatea ca scriitorul/ artistul să se conceapă
altul decât este sau în limbajul lui Jules de Gaultier: „el,
unicul, iată-l împrăştiat pe linia timpului în mii de re-
prezentări diferite, iar aceste reprezentări nu există
decât pentru un subiect, care el însuşi se modifică
pe nesimţite şi fără încetare, adică în subiecte mul-
tiple între care nu există decât o presupunere de
identitate, decât ficţiunea convenţională a unităţii”.
Între Eul care nu se concepe aşa cum este şi lumea ex-
terioară există o relaţie de inerenţă. El nu se poate to-
tuşi percepe decât în funcţie de această lume
exterioară, decât amestecat cu obiectele care-l deter-
mină. Eu sunt eu plus împrejurările mele, se autodefi-
nea Ortega Y Gasset Suntem, prin urmare, permanent,
o „presupunere de identitate”… într-o dorită/întâmplă-
toare ficţiune configurată de împrejurări/ circumstanţe.
Paradoxal, tocmai această ficţiune ne exprimă cu ade-
vărat!

Dar dacă Eul autorului se concepe în mod necesar
altul decât este prin faptul diviziunii cu sine însuşi, el nu
cunoaşte obiectele lumii exterioare decât indirect, prin
raportul incomplet, în care intră ele (obiectele) cu falsa
şi parţiala reprezentare pe care şi-o formează despre
sine însuşi. Astfel se naşte bănuiala de irealitate. Îl ştim
oare pe Mircea Braga cel din irealitatea imediată!? Actul
prin care scriitorul ca fiinţă unică se desface în subiect
şi obiect ridică vălul asupra ficţiunii lumii fenomenale.
Astfel, creatorul capătă conştiinţă de sine în multiplu.
Măştile scriitorului „împrăştiat pe linia timpului”, revelate
în multiplu, ne oferă un portret în palimpsest al autorului
lui Ecce Nietzsche, convins, ca şi filosoful german, că
„sclavia face parte din esenţa unei culturi” şi că vom
pieri mai devreme sau mai târziu, tocmai „din pricina lip-

Petre Isachi

MIRCEA BRAGA 
ŞI PARADIGMA COMPLEXITĂŢII
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sei de sclavie”! Dar dacă nimeni nu-i ce e, ci numai
ceea ce alţii îl fac?!

Adică suntem ceea ce vor alţii, ceea ce ne fac alţii?
Un participant, un semn, idee, caracter, simbol etc.? În
acest caz, Mircea Braga ar trebui înţeles şi judecat ca
o „operă de artă”, ca o „formă de poezie” destinată re-
ceptorilor, celor ce ne fac şi desfac, se ştie, subiectivi şi
tiranici! Vreau să spun că individul (real sau fictiv) nu
este conceput ca Unul, ci ca mai Mulţi. Simultaneitatea
măştilor şi a existenţelor din volumele Sincronism şi
tradiţie, Istoria literară ca pretext, Vasile Voiculescu
în orizontul tradiţionalismului, Când sensul acoperă
semnul, Recursul la tradiţie, Pe pragul criticii, De-
cupaje în sens, Cultura o utopie asumată, Epoca
marilor clasici, Teorie şi metodă, Critică literară, Re-
plici interpretative, Dincolo de binele şi de răul cul-
turii, Constantin Noica şi Sibiul, Incursiuni în
imaginar (coordonator), Vasile Voiculescu – Măştile
căutării de sine (O hermeneutică a orizonturilor de
creaţie), Rătăcind prin canon, Ecce Nietzsche etc.
este noua convenţie de care trebuie ţinut cont în jude-
carea Operei plutitoare a lui Mircea Braga. Alteritatea
este creată prin revelarea pluralităţii Eului auctorial. Ne-
voia de receptori devine o determinare ontologică pen-
tru un scriitor de tipul lui M.B., contaminat de gândirea
complexă ce implică o viziune inter- şi transdisciplinară,
gândire aflată la intersecţia unor constelaţii de teorii
concepute încă din anii 1940 (teoria informaţiei, abor-
darea sistemică, teoriile emergenţei şi ale auto-organi-
zării, cibernetica) şi actualizate de Edgar Morin în jurul
anilor 1960, iar apoi sintetizate în patru volume, La Mé-
thode, apărute între 1977 şi 1991.

Paradigma gândirii complexe pe care o găsesc ad-
mirabil aplicată în volumul premiat de Academia Ro-
mână, ECCE NIETZSCHE – Exerciţiu de lectură
hermeneutică se sprijină în esenţă, pe principiile dis-
juncţiei, reducţiei şi abstracţiei şi pe folosirea logicii
identităţii. În interpretările cercetătorului M. Braga, Pos-
tulatul Ordinii atotputernice este zdruncinat simultan de
astrofizică (teoria big-bangului), relaţia de incertitudine
a lui Heisenberg (microfizica) şi de al doilea principiu al
termodinamicii. Revelarea acestor elemente de dezor-
dine ireductibile în dezvoltarea ştiinţelor umane, acesta
mi se pare a fi principalul merit al nietzscheeanului Mir-
cea Braga sărbătorit la ceas aniversar de elita intelec-
tuală a unei Românii în care nedreptatea se naşte din
dreptate, iar răul se naşte din bine. Fără a aluneca în
iluzia elucidării totale, universitarul sibian încearcă să
impună necesitatea sincronizării ştiinţelor umane cu re-
punerea în discuţie a principiului disjuncţiei şi dihotomiei
subiect-obiect, de teoria sistemelor, de cibernetică, de
microfizică şi de lucrările matematicienilor (Goedel,
Tarski ş.a.), ale epistemologilor (Popper) şi fizicienilor
(Bohr), ce argumentează insuficienţele şi incapacitatea
logicii clasice de a fi un instrument al certitudinii abso-
lute.

Voinţa teoreticianului, istoricului, criticului literar şi
comparatistului de a institui în ştiinţele umaniste o cu-

noaştere multidimensională de tip renascentist, prin de-
păşirea specializării şi divizării disciplinelor şi a logicii
clasice explică posibilităţile „spiritului liber” al cercetă-
torului capabil să-şi asigure acel continuum hermeneu-
tic care-i străbate Opera, dar şi constantele
personalităţii: fuga de canon, atitudinea postmodernă
împotriva „vastului cimitir didactic” din universităţile/
şcolile româneşti, ideea că subiectul este o multiplicitate
care-şi construieşte o unitate imaginară, vocaţia „de a
închide” în hermeneutica Textului, „deschiderea”, de a
juca unde şi când este cazul, rolurile de „filosof, artist,
sfânt” (care configurează – se ştie – o triplă metaforă
pentru esenţa unei culturi competitive), de a nu cădea
în autoreferenţialitate, de a-şi permite „dreptul la con-
trasens” şi de a include în demersul hermeneutic siste-
mul de lucruri atemporale şi impersonale, de a perpetua
o viziune care-l include în „categoria celor solitari şi li-
beri în spirit”, al celor ce creează în scriitură „o punte
între eu şi non-eu” şi care-şi asumă indicibilul.

Paradigma pe care o reiterează implicit cercetătorul
Mircea Braga asociază trei principii esenţiale: principiul
dialogic (gândirea dualităţii în centrul unităţii procesuale;
dialogica ordinii şi a dezordinii), principiul recursiei or-
ganizaţionale (se gândesc logici circulare ale fenome-
nelor organizate unde efectele sunt în acelaşi timp
cauzele a ceea ce le produce) şi principiul hologramatic
(integrarea părţii în întreg şi cea a întregului în parte;
societatea e prezentă în fiecare individ prin intermediul
culturii). Necesitatea de a depăşi entităţile închise în ele
însele şi antinomiile corelative al logicii şi ontologiei tra-
diţionale, aceasta mi se pare a fi prima lege pe care şi-
o impune doctorul în filologie Mircea Braga. Adoptând
paradigma complexităţii, prof. univ. dr. afirmă implicit în
Operă, unitas multiplex, adică unitatea contrariilor direct
în multiplu. De aici convingerea reiterată de cercetătorul
sibian: nu există o cunoaştere a umanului mai eficientă
decât cea multidimensională şi, deci, inter-/transdisci-
plinară.

Etica intelectualului de elită/autentic trebuie să se
deschidă – în opinia lui M. B. – spre pluralitate şi incer-
titudine. Adică elita intelectuală să-şi asume absenţa
unei norme universale a acţiunii, să recunoască coexis-
tenţa unei pluralităţi de îndatoriri, întotdeauna concu-
rente, să refuze închiderea în sine, să nu uite de unitas
multiplex. Paradigma gândirii complexe atât de scumpă
lui Mircea Braga aflat la ceas aniversar – LA MULŢI ANI,
DOMNULE PROFESOR! – pledează pentru o raţiona-
litate deschisă capabilă să sfideze viziunea suficientă
şi euforică a prezentului. Se ştie, complexitatea se află
acolo unde se naşte tragedia, adică unde nu se mai
poate depăşi o pluralitate de contradicţii! Ne rămâne,
totuşi, – vorba lui Lucian Blaga – creaţia, singurul surâs
al tragediei noastre. Noroc că în natură/viaţă totul e liric
în esenţa sa ideală! Poezia unei aniversări rămâne
unică, intraductibilă, şi graţie complexităţii celui sărbă-
torit!

8 iulie 2018, Bacău 
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Sunt mândru de a fi unul dintre cei mai vechi cititori
ai lui Ioan D. Denciu. De primul său roman – Luminile
zeiței Bendis, intitulat inițial, dacă nu mă înșală memo-
ria, cu actualul subtitlu, Discurs elen despre marele
rege Burebista – am luat cunoștință în manuscris (mai
precis, o prețioasă, pentru mine, dactilogramă) cu ani
înainte de apariția din 1983 a cărții. Autorul este primul
coleg de care m-am apropiat și cu care m-am împriete-
nit în primele zile petrecute ca studenți la Facultatea de
Limba și Literatura Română a Universității bucureștene. 

Admiram în colegul meu un scriitor stăpân, încă de
la început, pe mijloacele artei sale și pe unul dintre pri-
mii autori de roman istoric dând viață vremurilor atât de
puțin cunoscute ale vechii Dacii.

Azi, la aproape jumătate de secol de atunci, îl regă-
sesc pe Ioan D. Denciu ca autor al unei opere impre-
sionante cuprinzând romane, poezie, proză scurtă,
docte și seducătoare eseuri, traduceri. Fiecare dintre
aceste domenii ale creației sale ar merita o analiză
aprofundată, pe linia monografiei pe care i-a dedicat-o,
în 2009, Mircea Dinutz.

Mă voi opri însă doar la un roman istoric despre care
s-a scris mai puțin, deși ocupă un loc de seamă atât
printre scrierile autorului, cât și printre romanele istorice
contemporane, Creștinătate, apărut abia în 2013, deși
pare să fi fost terminat încă din 1986, după cum rezultă
din monografia amintită.

În ordinea cronologică a acțiunilor, acesta se si-
tuează între Luminile zeiței Bendis și Identitățile lui
Litovoi, completând trilogia în care s-a ocupat, după
cum declara într-un interviu „de momente / subiecte ca-
pitale ale istoriei străvechi, din intervalul cca 65 î.e.n. –
1290 e.n. Urmărind nu atât reconstituirea, cât
semnificațiile și simbolurile, arhetipurile cu farmecul,
parfumul poezia lor. Am făcut-o după o documentare ri-
guroasă și bogată – în ciuda părerii necunoscătorilor,
sursele sunt numeroase, în special cele indirecte – și
într-un stil netradiționalist, moderat eseistic.” (Apud Mir-

cea Dinutz, Ioan Dumitru Denciu. Micromonografie.
Editura Terra, Focșani, 2009, p. 202). 

Din același interviu reiese că nu s-a prea ob-
servat, în cronicile la primele două romane publicate,
strategia naratorială „modernistă, constructivistă, rela-
tivistă”. Ciudată scăpare a criticilor, întrucât această
strategie se remarcă de la început drept una dintre
calitățile romanelor istorice ale lui Ioan D. Denciu. Cu
deosebire în Creștinătate, unde construcția ei este re-
marcabilă.

Ca și în Luminile zeiței Bendis, autorul își atribuie
rolul de traducător al unor manuscrise găsite. Unul, re-
latarea falsului Diuzen, ar fi fost descoperit la Biblioteca
Sainte Geneviève din Paris, făcând comprehensibil un
alt manuscris, în istroromână, care ar fi fost depus la Bi-
blioteca Centrală Universitară din București și pierdut
în timpul revoluției din 1989. 

„Traducerea” celor două manuscrise este precedată
de un prolog ce conține scrisorile prin care Ioan Gură
de Aur și Nicheta de Remesiana îl îndeamnă pe Timo-
tei, episcopul Tomisului, să-i creștineze pe goți și pe
huni și chiar pe geți, din rândul cărora provenea însuși
episcopul. Chrisostomul se referă și la confuziile pe
care le fac aceștia din urmă între credința lor și
creștinism pe baza similitudinilor dintre ele: „Fiindcă se
zice că identifică pe Zalmoxis cu Christos, din pricini ca
jertfa trimisului, promisiunea mântuirii și convingerea în
nemurire.”

Primul manuscris conține relatarea expediției misio-
nare a lui Timotei de către un get, participant la aceasta,
care pretinde că se numește Diuzen. Narațiunea lui
este întreruptă de pasaje ce reproduc gândurile episco-
pului, urmând fluxul conștiinței, ca și în romanul
Identitățile lui Litovoi, unde, conform propriei mărturi-
siri, autorul fusese influențat de H. James, V. Woolf și
W. Faulkner.

Al doilea manuscris dezvăluie că sub numele Diu-
zen se ascunde Livius Dada, sutașul ce-i comanda pe

Gheorghe Lăzărescu

UN  MAESTRU AL ROMANULUI 
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oștenii care îl însoțeau pe episcop în călătoria sa printre
păgâni. Schimbarea de nume avea scopul de a-l as-
cunde pe adevăratul autor al relatării, căci aceasta este
și un pamflet împotriva episcopului, pe care Dada îl des-
coperă a-i fi fost rival, pe când încă nu se creștinase, la
dragostea iubitei lui, Dulcilla. Dezvăluirea o face autorul
celui de-al doilea manuscris, un călugăr, nepotul lui
Dada, reconstituind viața bunicului său pe baza mărtu-
riilor fiilor acestuia, tatăl, respectiv unchiul naratorului.

Construcția narativă sugerează ea însăși o evoluție
istorică, schimbările de perspectivă de la o generație la
alta fiind subliniate stilistic. Se pătrunde trudnic în prima
carte, intitulată Calul Dicomes și tovarășul său So-
crate. Suntem într-o epocă în care amestecul de po-
poare, de limbi și de religii conduce la incertitudini în
privința identității personajelor. Gândurile, deși pro-
funde, sunt neguroase, magmatice. Se fac eforturi evi-
dente spre a fi precizate, iar parfumul arhaic al limbii dă
seamă despre un idiom în formare, ca un râu care își
adună afluenții încă nediferențiați și rotește în bulboane
nisipurile încă nedecantate. Este partea de text consa-
crată relatării călătoriei spre centru, a unei, ratate, în-
cercări de a reveni la origini, acelea getice. Năzuiește
spre ele episcopul Tomisului, Teotim, care ar dori să-și
creștineze neamul spre care se îndreaptă prin trecăto-
rile și pe culmile munților. Îl însoțește naratorul, get și
el, în ciuda aparențelor de got, în ciuda confuziei frec-
vente între aceste neamuri. Dar el nu dorește ca grupul
de călători din care face parte să meargă prea departe,
spre centrul Daciei: „[...] eu rumegam pe «ce-ar fi să
fie», adică episcopului să-i trăsnească să mute ținta din-
colo de munți, înspre centrul Daciei, caz în care l-ași fi
părăsit. Motivele ? Dorul de casă tot mai sfâșietor și o
lehamite de cercetări, cum îți vine când simți că ai în
tine lucrul căutat, neglijat din prostie și rătăcire.” El vrea
ca centrul să rămână neatins, neschimbat de noua
credință.

„Numele meu este Diuzen... ce se aude tot mai das
Diucen, și am să arăt adevărul despre cel care, din pură
întâmplare sau dintr-o viclenia a sorții, a ajuns să urce
în scaun episcopal la Tomis și să treacă drept pildă nu
numai de creștin, ci de om. Firește, n-am să-mi ascund
obârșia și faptul că am rămas păgân, fără primejdie de
a cădea în cursa noii credințe, deși mă mișc printre
botezații în acest rit și ei sunt pe cale să umple lumea.
Dar nu mă căutați pentru adaos de lămuriri, căci nu pot
fi găsit, de vreme ce mă aflu cunoscut când sub nume
grecesc, când gotic, când latin, iar pe acestea le las în
tăcere.”

Ca și Ismael, naratorul din Moby-Dick, naratorul pri-
mei cărți din romanul Creștinătate se prezintă încă de
la început. Dar, în vreme ce personajul-narator creat de
Melville, vorbește, în continuare, rar despre sine însuși,
zisul Diuzen multiplică intervențiile autoreferențiale.
„Sunt Diuzen din larga seminție a geților”, repetă el mai
târziu, precizându-și originea. Afirmă că are competențe
de doctor și că a fost inițiat de Ulfila în „știința magilor
cititori în stele ai dacilor”. Precizează că scrie la zece
luni după călătoria pe care o relatează. Povestește cu
mijloacele rațiunii acolo unde „ițele amintirii” i „se cam
încâlcesc”, el însuși proiectându-se într-o dublă per-

spectivă, de „urzit” și „urzitor”, adică de personaj și de
narator. Nu se mulțumește să relateze, ci vrea să afle
„de ce și cum”. Sub pana lui, comparația dintre textul
narativ și țesătură revine în mod repetat: ca și păianje-
nul, nu poate evada din pânza țesută de el, iar acest
prizonierat îi va produce, după cum vom afla mai târziu,
multe necazuri. 

Paradoxal, cea mai mare parte a acestor precizări
nu-l dezvăluie, ci-l ocultează pe adevăratul narator, care
se ascunde („căci nu pot fi găsit”) pentru că scrierea lui
nu este numai memorialistică, relatarea unei călătorii
inițiatice, ci și pamfletară, vizându-l pe episcopul Teotim,
personaj de care naratorul este legat nu numai prin des-
tinul comun al călătoriei, ci și prin origine (amândoi sunt
geți), dar de care îl despart credința și un dramatic epi-
sod din trecut. Spunându-și „Diuzen”, naratorul își atri-
buie un nume geto-dac ce ar însemna, ca și compusele
de origine greacă Teotim sau Timotei, „cel cu frică de
Dumnezeu, respectiv de Zeu”, după cum explică, într-o
notă, „traducătorul” manuscrisului, de fapt autorul roma-
nului. De altfel, naratorul presupune că numele adevă-
rat al episcopului ar fi putut fi Diuzelm, destul de
asemănător cu Diuzen.

Cartea a doua, Sfârșitul călărețului, atribuită călu-
gărului, se luminează stilistic și narativ. Ca ieșit din
umbra unui codru secular, cititorului i se deschide per-
spectiva largă a unei narațiuni ce curge fără
ascunzișuri, relatând existența aventuroasă a lui Dada
din unghiul de vedere, exterior, al unui urmaș căruia de-
părtarea în timp de faptele povestite îi oferă, asupra
succedării năvalnice, abundente a evenimentelor, o
im agine mai clară decât avea cel implicat în ele și care,
în plus, făcea și efortul de a-și ascunde urmele.

Participă la acțiunea romanului ori sunt doar
menționate, într-o complexă restituire a sfârșitului de
secol IV, personaje cu existență istorică, unele marcând
esențial istoria bisericii din epoca străromână. Este unul
din meritele autorului acela de a aduce în fața cititorilor
ipostazele pământești, mai puțin cunoscute, ale unor
sfinți trăitori pe teritoriul de azi al României, precum Teo-
tim, Ioan Casian, Gherman sau pe venerabilul Ulfila,
creștinătorul goților și traducătorul Bibliei în limba aces-
tora.. 

Episcop al Tomisului între anii 380 și 395, Teotim era
numit de contemporani „scitul” sau „filozoful”. Menționat
de Fericitul Ieronim, Teotim era, conform lui Socrate
Scolasticul, „ cunoscut de toți – împărați, episcopi, că-
lugări, credincioși și barbari - pentru evlavia si corecti-
tudinea vieții sale”. Prețuirea și prietenia de care se
bucura din partea Sfântului Ioan Gură de Aur erau reale,
iar îndemnurile Chrisostomului spre a porni în călătorie
pentru a-i creștina pe păgâni au corespondent într-un
fapt istoric: Patriarhul Constantinopolului i-a trimis lui
Teotim călugări misionari „pentru nomazii sciți de la
Istru”. Hunii îl numeau „zeul romanilor” și acest apelativ
îl însoțește adesea în carte.

Sfinții Casian și Gherman sunt, în roman, prezențe
impunătoare, deși mai mult mute. Originar din Dobro-
gea, Ioan Casian a călătorit în tinerețe la locurile sfinte,
împreună cu sora lui care s-a călugărit la Bethleem. Na-
ratorul celei de-a doua părți a romanului menționează
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acest fapt, ca și anii petrecuți de Casian și Gherman în
deșertul egiptean, unde au cunoscut viața monahală a
cenobiților și anahoreților. Personajul Livius Dada este
prezentat ca însoțindu-i pe cei doi, mai târziu, la Roma,
unde s-au dus spre a-i cere ajutor papei     Inocențiu I.
Manuscrisul ce relatează aceste fapte pare să fi ajuns
la Paris (unde l-ar fi găsit „editorul” lui, de fapt autorul
romanului) de la Marsilia (anticul Massilia), unde Ioan
Casian înființase mănăstiri influențate de viața mona-
hală răsăriteană.

Cu subtilitate este urmărită apropierea naratorului,
a pretinsului Diuzen, de creștinism. Deși afirmă, în re-
petate rânduri, că este păgân și deși duce o puternică
luptă interioară împotriva influenței episcopului,
mărturisește că, la plecarea în călătorie, aproape că se
împăcase cu „zeitatea creștinilor”, tinzând s-o vadă ca
pe o altă fațetă a Marelui Zeu al geților. „Ba chiar să-i
atribui și aceeași esență de fericire veșnică. Amin-
tindu-mi imnul înfiorat despre pajiștile cerești unde mo-
nahii aceia «trimiseseră», pe rând, sufletele alor mei,
îmi zisesem: oare nu era în glasuri convingerea în pro-
misiunea lui Zalmoxe și, mai nou, a Călărețului Sacru ?
E adevărat, eu nu mă număram printre fidelii acestora,
mă îndreptam către o «vedenie» mai difuză, mai... fără
nume. Însă măcar două coincidențe erau izbitoare:
aceea notată și a întrupării în lume, morții și resuscitării
Zeului. Las laoparte deosebirile, pe care sigur le intro-
ducem noi oamenii, grupați în triburi și popoare.” Con-
tribuiseră, deci, la această apropiere, asemănările
dintre creștinism și religia lui Zamolxe.  

Un moment de mare cumpănă urmat de impresio-
nanta rugăciune a lui Teotim, Casian și Gherman, îl de-

termină să-și facă, pentru prima dată, semnul crucii:
„Mirându-mă că-l învățasem fără a-l fi exersat. O, Zeule,
mă purtam de parcă aș fi fost odinioară creștin!” Contri-
buie la această evoluție și „întâmplarea însoțirii” sale
„cu o creștină și totodată gotă”, aceeași de dragul căreia
se creștinase și Teotim.

În impresionanta frescă istorică a romanului,
creștinarea însoțește zămislirea unui nou popor. În cu-
vintele adresate de Teotim falsului Diuzen, episcopul se
arată convins de legătura, conflictuală, dar indestructi-
bilă, dintre elementul getic, pe de o parte, și elementul
creștin și roman, pe de altă parte:

„Domnul sau Zeul voiește ca noi să ne amestecăm
până la contopire și până la urmă lamura, spuma curată
a fiecăruia să se aleagă. [...] Dacă tu te închipui spiritul
locului, eu trebuie să fiu lumea în care te oglindești.
Orice ai zice, suntem legați. Și visul tău getic împreună
cu al meu, creștin și roman, sunt ca două vase cufun-
date unul într-altul (alege tu care mai mic și care mai
mare!) și străvezii, în așa fel încât privirile Zeului s-ar
putea lesne înșela, atribuind însușirile unuia celuilalt și
minunându-se de bogățiile de tonuri parcă nu de El tur-
nate.”

Carte a nașterii poporului român concomitent cu
creștinarea lui, cartea completează trilogia prin care
Ioan Dumitru Denciu se afirmă ca unul dintre cei mai
importanți autori de romane istorice din literatura ro-
mână contemporană.

La a 70-a aniversare, primească scriitorul această
cronică drept omagiul unui cititor admirativ și urarea
unui vechi prieten de viață lungă, fericită și pe mai de-
parte creatoare!

Focşani – Strada Mare
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Pe criticul, istoricul literar şi editorul Alexandru Săn-
dulescu l-am cunoscut îndată după angajarea mea ca
redactor, în toamna anului 1963, la Editura pentru Lite-
ratură, și, de la sfârşitul anului 1969, când a avut loc
restructurarea sistemului editorial, la Editura Minerva,
aici fiind redactor al ediției Paul Zarifopol în
corespondență (1987), pe care a îngrijit-o împreună cu
fiul său, Radu Săndulescu. Altfel de colaborare am avut
la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”,
unde am fost transferat în 1994 pentru a fi secretar al
„Dicţionarului general al literaturii române”. Despre co-
laborarea sa mi-a vorbit, cu câteva zile înainte de a
muri, mulţumindu-mi că am sprijinit includerea în suma-
rul dicţionarului a articolului său despre G. Călinescu,
articol care n-a mai apărut în cea de a doua ediţie a le-
xiconului. În anii aceia ne-am dăruit reciproc, cu dedi-
caţii, cărţile pe care le tipăream. Despre una dintre
cărţile mele, Un mit: Toma Alimoș, a publicat o recenzie
în „România literară” (nr. 17, 3-9 mai, 2000, p. 6). A scris
atunci şi despre altă carte a mea, Sub semnul Minervei
(Editura Universal Dalsi, 2000), dar n-a publicat-o cre-
zând că mă va indispune. A dorit ca paginile sale să ră-
mână o cronică „între patru ochi”. Cred că s-a înșelat în
această privinţă. Dacă nu i-am reproşat atunci, evident
că nu voi răspunde critic la unele reproșuri ale sale nici
acum, când el nu mai este în viaţă (a trecut în lumea
celor drepți la 17 mai 2018, la Buşteni). Tipăresc recen-
zia aşa cum a scris-o exprimându-i şi în eternitate sen-
timentul meu de recunoştinţă şi de profundă preţuire.

*
Buşteni, 11 dec. 2000 

Dragă domnule Datcu,

Am primit cărţile pe care ai avut amabilitatea să mi
le trimiţi şi îţi mulţumesc foarte mult. Am citit, cum îţi în-

chipui, cu deosebit interes şi pe nerăsuflate vol. Sub
semnul Minervei, ca fost redactor la editura-mamă și
colaborator timp de aproape 50 de ani.

Întrucât cartea d-tale conţine observații întru totul re-
marcabile și pagini de istorie a editurilor româneşti, ex-
trem de utile, dar şi altele care mi s-au părut inadecvate
şi faţă de care am uneori anumite rezerve, nu voi scrie
o recenzie, aşa cum doreşti, ci, în deplină onestitate, îţi
comunic personal opiniile mele pe care nu le-aş putea
exprima public, de teamă să nu te indispună, ca ori ce
vine să ne contrazică, chiar dacă ajungem să fim con-
vinşi că obiecţiile sunt întemeiate. Procedez astfel pen-
tru că te preţuiesc prea mult ca cercetător plin de merite
şi ca om integru în faţa căruia nu mi-aș permite să fiu
nici complezent şi nici critic al cărţii coram populo ceea
ce ai recepta, cu siguranţă, ca dezagreabil. Prefer deci
să stăm de vorbă ca totdeauna, în mod cordial.

Îmi place că ai descifrat la eminentul corp de redac-
tori un spirit minervist, constând în marea devoţiune
pentru „cartea frumoasă, cinste cui a scris-o”, în gradul
cel mai înalt de profesionalism, în apărarea consec-
ventă a textului integral împotriva ingerinţelor cenzurii,
şi că invoci fapte profund semnificative, ca să nu spun
eroice, ca în cazul îndrăzneţei antologii a lui Nicolae
Manolescu, Poezia română modernă, incluzând în
sumar nume proscrise (Nichifor Crainic, Aron Cotruş,
Radu Gyr, Ștefan Baciu), a cărei apariţie a condus la
demiterea din funcţie a directorului Ion Bănuţă şi a re-
dactorului şef Mihai Șora. Și se mai pot cita şi altele
(cum o şi faci), ca, de pildă, cazul Mariei Simionescu,
aceasta susţinând, fără să ezite, publicarea cărţii lui
Gelu Ionescu, Anatomia unei negații, ceea ce i-a atras
repetate anchete la „foruri” și penalizarea administra-
tivă. Editura Minerva a fost, cum o defineşti foarte exact,
preluând formularea cuiva, „un bastion împotriva pier-
derii identităţii naţionale”, o importantă instituţie de cul-

Iordan Datcu

O CRONICĂ LITERARĂ 
„ÎNTRE PATRU OCHI” 

A LUI ALEXANDRU SĂNDULESCU
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tură, unde au văzut lumina zilei, în ediţii critice, adesea
fără precedent, operele celor mai mari scriitori ai litera-
turii române şi comori, multă vreme interzise, ale tezau-
rului nostru folcloric. Editura Minerva, în anii cei mai
rodnici, a avut norocul unei epoci de dezgheţ, şi condu-
cătorii ei, Ion Bănuţă și mai ales Mihai Șora, au ştiut să
speculeze, cum iarăşi observi penetrant, momentele de
slăbire a „fermităţii ideologice”, nevoia de legitimare cul-
turală şi naţională a regimului comunist, oboseala unor
cenzori, care uneori se întâmpla să mai fie şi receptivi
la valoarea literară. Consider că sunt oportune micile
schiţe biografice şi portretele celor doi coordonatori,
deja amintiţi, Ion Bănuţă, care, deşi la origine muncitor
şi cu o cultură de autodidact, a avut meritul să se încon-
joare de specialişti, ascultându-le sfatul, şi să-și canali-
zeze astfel în mod fericit entuziasmul, – și Mihai Șora,
spirit filozofic şi rafinat, cu un lung stagiu de studii în
Franţa, comportându-se perfect colegial, nedorind să
epateze în nici un fel, cel care a elaborat orientarea te-
matică a editurii şi a conceput variatele tipuri de ediţie,
reanimând colecţia „B.p.t”, care a atins recordul apariţiei
săptămânale, ca un periodic.

Refăcând istoricul Minervei, te referi, şi bine faci, la
tribulaţiile mutării din str. Orlando la Casa Scânteii
(1973), la măsurile drastice şi absurde ale unui program
birocratic, la începutul marginalizării muncii editoriale
(scăderea tirajelor şi a calităţii tipăriturilor), la spaimele
cenzurii ceauşiste pentru care basmele cu Flămânzilă
şi Setilă deveneau subversive, adevărate atacuri la
adresa programului de „alimentaţie raţională”! În sfârşit,
vorbiţi cu justificată indignare de privatizarea păgu-
boasă din ultimii ani a Editurii Minerva, de pericolul dis-
pariţiei ediţiilor critice din cauza penuriei financiare,
acorzi un util capitol colegilor, de unde sunt de reţinut
în mod special procesul politic intentat lui Aurel Martin,
istoria reeditării Istoriei lit. rom. de G. Călinescu (foarte
semnificativ referatul în apărarea textului integral!), im-
pedimentele puse de Mitzura Arghezi lui G. Pienescu,
refuzând să-i încredinţeze manuscrisele în vederea pre-
gătirii ediţiei critice T. Arghezi, care a fost, în felul acesta
blocată. Deşi inegale, ca istoric şi informare, utile de
asemeni sunt scurtele prezentări ale „editurilor de altă-
dată”. Interesante şi interviurile din final cu privire la
munca editorului, a textologului, mai ales interviul dat
de Șerban Cioculescu.

Acum vine şi rândul observaţiilor mele pe care, fi-
reşte, le poţi primi sau le poţi respinge, dar eu ţi le co-
munic în deplină sinceritate, cu atât mai mult că îţi
apreciez, cum ai constatat, o samă de aspecte pe care
le-ai discutat, și nu de mică importanţă.

Afirmi dintru început, „Cartea de faţă vrea să vină în
sprijinul celui care, cândva, va scrie o monografie des-
pre E.P.L. sau despre Editura Minerva, cea de a doua
continuând în mod fericit prin aceiași oameni iniţiative
ale E.P.L. (s.m.)”. E de precizat că aceste iniţiative erau
mai vechi, ale editurii-mamă, E.S.P.L.A. (care, foarte cu-
rios, nu este prezentată), în cadrul căreia a început să
apară colecţia „B.P.T.”, s-au început colecţiile „Scriitori

români” şi „Opere” (Gr. Alexandrescu, I.L. Caragiale).
E.P.L. și Minerva le-au preluat de la E.S.P.L.A. (sigur,
pe parcurs, le-a îmbunătăţit), aşa după cum a moştenit
o mare parte din redactori, precum Andrei Rusu, G. Pie-
nescu, Z. Ornea, T. Avramescu, Maria Simionescu,
Elena Beram. Cred că ar fi fost cazul să-i amintiţi şi pe
vechii editori de marcă, redactori la E.S.P.L.A., Ion
Roman, Radu Albala, Georgeta Rădulescu-Dulgheru,
Geo Șerban, Domnica Filimon, primii trei, concediaţi în
1958 (Ion Roman ceva mai înainte) din motive de dosar,
ca „necorespunzători din punct de vedere ideologic”.
Lor li se alătură şi subsemnatul. Școala de textologie
de care vorbești, de profesionişti ai ediţiilor critice se în-
firipase încă de la E.S.P.L.A., al cărei director până prin
1953 fusese chiar Al. Rosetti: Radu Albala scosese edi-
ţia Anton Pann şi subsemnatul ediţia G. Topîrceanu (cu
variante, note şi comentarii). Primele iniţiative „îndrăz-
neţe” avuseseră loc atunci, până în 1958: reeditarea lui
O. Goga, Ionel Teodoreanu, Mateiu Caragiale, un motiv
în plus ca să fie concediaţi „reacţionarii”.

Referindu-te la edițiile critice încheiate sau aproape,
te opreşti la Emilia St. Milicescu și N. Gheran, prezen-
tându-le până şi biografia. În ce scop? Alături de ediţia
Delavrancea, nu chiar atât de impecabilă și sub raportul
aparatului critic (v. şi articolul meu din vol. Continuităţi,
Edit. Cartea Românească, 1976) și mai puteai cita cel
puţin ediţia D. Bolintineanu (îngrijită de T. Vârgolici), Ion
Ghica (îngrijită de Ion Roman), Duiliu Zamfirescu (îngri-
jită de Mihai Gafiţa, Ioan Adam și Al. Săndulescu) – şi
ele încheiate și oferind un text mai complet, dacă nu in-
tegral, decât ediţia Delavrancea, al cărei volum de co-
respondenţă e rău conceput şi lasă pe dinafară peste
200 de scrisori! În locul celor două biografii care disto-
nează cu întregul, aș fi menţionat situaţia actuală a edi-
ţiei Rebreanu, ediţie într-adevăr exemplară, apărută
fără „croșete”, datorită abilităţii şi tenacităţii lui N. Ghe-
ran, şi anume imposibilitatea editurii de a-l remunera pe
editor cât de cât onorabil, ceea ce spui în altă parte.

De la un punct înainte, D-ta împleteşti istoricul Edi-
turii Minerva cu Propria autobiografie, care nu spun că
n-ar fi interesantă (procesele publice din Facultate, con-
duse de I. Coteanu, anchetele, arestările după revoluţia
din Ungaria, viaţa de profesor navetist, obligat să parti-
cipe la „munca de lămurire” a ţăranilor pentru a se în-
scrie în colectivă), însă ea nu-şi găseşte locul aici, mai
ales când începi să-ţi expui pe larg memoriul de activi-
tate, bibliografie proprie şi cea critică, a ediţiilor la care
ai fost redactor, transcriind numeroase dedicaţii ale co-
laboratorilor (mai totdeauna, se ştie, echivalând cu ges-
turi amabile), descriind amănunţit munca dumitale în
domeniul folcloristicii, organizarea de simpozioane, de-
plasările pe teren etc. Toate acestea nu se integrează
în vol. Sub semnul Minervei, mi se par inadecvate. Ele
fac obiectul unei alte cărți.

Încă şi mai inadecvată cred că este discutarea
Dicționarului general al literaturii române şi a activităţii
Institutului „G. Călinescu”. Mă întreb dacă nu ai renunţat
la postul de secretar al Dicționarului, după tonul apăsat
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acuzator la adresa lui E. Simion şi Dan Grigorescu
(doar subînţeleși, care au dovedit un mod foarte defec-
tuos de organizare şi pe care, în fapt, îl denunţi public.
Rufele murdare nu e mai bine să fie spălate în familie?
Ce să mai vorbesc despre Institut, care n-ar fi lucrat
cum trebuie decât pe vremea lui G. Călinescu! Dragă
domnule Datcu, sunt de acord cu D-ta că Institutul are
multe hibe, dar că aici nu s-a produs nimic în decursul
anilor, opinie, din păcate, destul de răspândită, mi se
pare o judecată nedreaptă. Nu am acum la îndemână
toate lucrările elaborate de colegii mei şi apărute, dar
ţi-aş semnala doar câteva: cele 5 sau 6 vol. din Biblio-
grafia relațiilor literaturii române cu literaturile străine,
Bibliografia I.L. Caragiale (2 vol.), Dicționarul de termeni
literari, B.P. Hasdeu şi contemporanii săi români şi stră-
ini (corespondenţă primită, 3 vol. apărute chiar la Mi-
nerva),culegeri de studii despre istoria  comparatismului,
despre reviste literare, despre literatura română con-
temporană. Și eu am avut, cum ştii, o serie de nemulţu-
miri în legătură cu modul cum s-a lucrat la Dicționar, dar
nu pot să şterg cu buretele ceea ce s-a făcut bine într-o
instituție, unde mi-am desfăşurat activitatea aproape
patru decenii.

Repet încă o dată, ce legătură poate avea Institutul
cu Editura Minerva, în afara unor întâmplătoare colabo-
rări? Aceea trebuie să formeze obiectul cărţii d-tale (aşa
cum se părea că ţi-ai propus iniţial), pentru că ea se

constituie ca individualitate distinctă şi ca o contribuţie
fundamentală şi specifică la istoria culturii româneşti.
Institutul e altceva, are propria lui istorie şi care nu e
acum în chestiune.

Dacă te-ai fi limitat la Editura Minerva şi suratele ei,
aş fi scris o recenzie cu dragă inimă, cum am făcut-o și
în alte dăți. Așa, prefer să-ţi exprim opinia mea între
patru ochi, care, oricum, sper să te indispună mai puţin
decât în cazul când aş fi făcut-o publică. Partea după
istoricul editurii Minerva şi a celorlalte mi se pare, încă
o dată, de tot interesul, efectiv remarcabilă. Pentru asta
meriţi laude şi felicitări. Deşi nu ţi-ai extins comentariul
și asupra E.S.P.L.-ei, m-am regăsit şi eu puţin Sub sem-
nul Minervei, unde nu numai am lucrat opt ani la edi-
tura-mamă, dar am şi publicat (la E.P.L. şi Minerva) cele
mai importante ediţii şi cărţi ale mele. Cred cu tărie în
ceea ce este cu adevărat reuşit și organic în cartea
D-tale, dă-mi voie să am îndoieli despre latura ei diso-
nantă, care face un corp aparte.

Cum vine Crăciunul, îţi doresc D-tale şi Doamnei
sărbători fericite şi la mulţi ani şi la multe alte volume
personale pe care ştiinţa D-tale, probată în atâtea rân-
duri, unită cu o admirabilă forţă de muncă ce te carac-
terizează, sunt sigur că ni le rezervă.

La mulţi ani! 
Al. Săndulescu

Focşani – Poartă veche
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Cu dispariția lui Marius Sala – 08.09.1932 Vașcău
(Bihor) – 19.08.2018, București – filologia românească
și Academia Română îl pierd pe unul dintre
reprezentanții ultimi ai vechii noastre „școli” lingvistice,
ale cărei seve științifice păreau să circule neîntrerupt
prin cele trei ramuri mai importante (București-Iași-Cluj)
ale arborelui genealogic al acestei discipline. La înce-
puturi, „școlile” îi avuseseră drept teoreticieni pe Bog-
dan Petriceicu Hasdeu, A. Philippide și Sextil Pușcariu,
urmați în timp de alți numeroși învățați cu o activitate la
fel de bogată. Cum era și firesc, în acea atmosferă de
emulație principalul obiect de studiu îl reprezentau
limba română și evoluția ei istorică sub toate aspectele,
de la cele dialectologice, etimologice, semantice, mor-

fologice, sintactice și stilistice, arii de cuprindere atât de
vaste, încât numai unii dintre lingviștii generațiilor ce
s-au succedat de-a lungul timpului le-au putut cuprinde
în integralitatea lor. Marius Sala a fost un strălucit exem-
plu. 

Născut într-o mică localitate din județul Bihor și ab-
solvent al Liceului „Samuil Vulcan” din Beiuș, viitorul lin-
gvist și academician a făcut dovada aptitudinilor sale
excepționale (posedând, între altele, un „auz” fonetic
perfect) începând cu anul 1953, când, fiind student al
Facultății de Filologie din București, a fost acceptat prin-
tre membrii Institutului a cărui conducere a preluat-o din
1994 până în 2017. Studiul dialectologiei și foneticii is-
torice, al chestiunilor referitoare la istoria limbii române,

IN MEMORIAM MARIUS SALA

8 septembrie 1932-19 august 2018

Linişte. Apropo de linişte, am avut o experienţă 
extraordinară recent. […]…am avut pentru prima oară 

senzaţia că sunt bolnav de linişte. 
Nu era niciun zgomot acolo sus, era atât de linişte, 

încât nu puteam gândi. Mă descompunea total. 
Nu pot să descriu senzaţia.

Lucian Chișu

LA DESPĂRŢIREA DE MARIUS SALA
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l-a apropiat de acad. Al. Rosetti, al cărui discipol, cola-
borator și în cele din urmă prieten devotat a devenit. În
același timp, conform evocărilor făcute de Marius Sala
cu prilejuri relativ recente, printre cei pe care îi frecventa
pentru mentoratul lor științific s-au numărat foneticianul
clujean acad. Emil Petrovici, academicienii Al. Graur,
Ion Coteanu și Iorgu Iordan. Fiecare dintre aceștia a în-
râurit personalitatea tânărului aflat la început de drum,
dar în mod evident Iorgu Iordan și Alexandru Rosetti
și-au pus pecetea pe formația viitoare a celui care va
deveni marele lingvist Marius Sala. Firi cu totul diferite,
primul – fiu al unor oameni simpli și foarte muncitori de
la care învățase asprimea drumului în viață sau în
știință, celălalt – aparținător viței boierilor Rosetti, de la
care moștenise stilul (de viață) aristocratic, Iorgu Iordan
și Al. Rosetti au fost adeseori evocați cu lux de amă-
nunte și imitații interpretative pitorești de Marius Sala,
în gândirea căruia s-au împletit în mod fericit și totodată
original vastele cunoștințe de istoria limbii pe care o vor-
bim cu principiile romanisticii, domeniu în care limba ro-
mână își avea locul său bine stabilit. Foarte de tânăr,
sfătuit și îndrumat de Alexandru Rosetti, Marius Sala a
publicat studii și cercetări lingvistice în cele mai presti-
gioase reviste de profil din străinătate, numele său in-
trând repede (la 26 de ani) în circuitul științific al
lingvisticii de pe mapamond prin publicația „Revue de
linguistique romane”. Teza sa de doctorat (Fonetica şi
fonologia iudeospaniolei din Bucureşti, 1967), susținută
cu Iorgu Iordan, a constituit subiectul unor noi realizări
de mare însemnătate care îi vor aduce, în 1978, titlul
de membru corespondent al Academiei Regale spa-
niole, datorită aprofundării domeniului și extinderii stu-
diului spre spațiul lingvistic hispanic. Pe această „linie”
au urmat Institutul Mexicano de Cultura (1981), în 1994
Academia Română (membru definitiv în anul 2001, iar
între 2006 şi 2014 vicepreședinte al prestigiosului for),
Academia de Litere din Uruguay (1994) și Academia de
Limbă din Peru (2004).

Excelența studiilor regretatului academician Marius
Sala constă în deschiderea de la cercetările românești
(dialectologie, de istoria limbii, fonetică și etimologie) la
cele de romanistică și iudeospaniolă, asupra cărora
punctele sale de vedere erau considerate repere sigure
în vastul ocean de erudiție informațională, încă din pe-
rioada când, metaforic vorbind, cele trei „școli lingvis-
tice” autohtone, denumite istorice și implicit tradiționale,
erau axate aproape exclusiv pe studiul și cunoașterea
idiomului național până în cele mai mici amănunte. De
pe această poziție a continuității marilor idei din lingvis-
tica românească, în calitate de conducător al unora din-
tre sectoarele activității de profil din țara noastră, Marius
Sala a privit cu același interes științific apetitul
generațiilor mai tinere pentru teoriile lingvistice mo-
derne, structuraliste, generativiste, psiholingvistice,
pragmatice ș.a.m.d., care au făcut ca astăzi teritoriali-
tatea vechilor „școli” lingvistice să fie tot mai estompată.
Prin activitatea sa din fruntea Institutului de lingvistică
al Academiei, marele dispărut a fost cel care a realizat
sinteza dintre vechi și nou, chiar dacă „școlile” de la Iași,
București și Cluj își mai dispută și în contemporaneitate,
ce-i drept, tot mai stinse orgolii. În semn de profund
omagiu adus magiștrilor săi, acad. Marius Sala a reunit
numele celor două personalități emblematice pe același
frontispiciu, la inițiativa sa acesta purtând actualmente
titulatura Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Alexan-
dru Rosetti” al Academiei.

Ne-a lăsat o operă de mari dimensiuni, a cărei sim-
plă trecere în revistă ar ocupa foarte multe pagini. De
aceea enumăr doar o parte a cărților ce îi poartă sem-
nătura: Contribuţii la fonetica istorică a limbii române,
Bucure_ti, 1970; Estudios sobre el judeo-español de
Bucarest, Mexic, 1970; Phonétique et phonologie du
judéo-espagnol de Bucarest, Haga, 1971; Contributions
à la phonétique historique du roumain, Paris 1976; Le
judéo-espagnol, Haga, 1976; El léxico indígena del
español de América. Apreciaciones sobre su vitalidad*,
Mexic 1977; Limbile lumii. Mică enciclopedie*, Bucu-
reşti, 1981; El Español de América. I. Léxico*, Bogotá,
1982; Les langues du monde. Petite encyclopédie*,
Paris, 1984; Etimologia şi limba română*, Bucureşti,
1987; Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice*,
Bucureşti, 1988; El problema de las lenguas en con-
tacto, Mexic, 1988; Enciclopedia limbilor romanice*, Bu-
cureşti, 1989; L’unité des langues romanes, Bucureşti,
1996; Limbi în contact, Bucure_ti, 1997; Lenguas en
contacto, Madrid, 1998; De la latină la română, Bucu-
reşti, 1998; Introducere în etimologia limbii române, Bu-
cureşti, 1999; Du latin au roumain, Bucureşti-Paris,
1999; May we introduce the Romanian Language to
you?*, Bucureşti, 2000; Ratengo kara rumaniago he-ru-
mania goshi, Osaka, 2001; Limbile Europei*, Bucureşti,
2001; Să facem cunoştinţă cu limba română*, Cluj,
2001; Connaissez-vous le roumain?*, Bucureşti, 2001;
Enciclopedia limbii române*, Bucureşti, 2001; Del latín
al rumano, Paris-Bucureşti, 2002; Dal latino al romeno,
Torino, 2004, From Latin to Romanian, Mississippi,
2005, 101 cuvinte moștenite, împrumutate și create,
București, 2010.

Alături de studiile și cărțile pe care le-a scris, de cele
peste 400 de articole publicate în țară și străinătate, de
tratatele internaționale la care a colaborat datorită apti-
tudinilor sale în orizontul cunoașterii fenomenului limbii,
pe cât de numeroase, pe atât de diversificate, numele
marelui dispărut se leagă de cele mai importante
inițiative academice din ultimele două decenii din țara
noastră: continuarea editării Atlaselor lingvistice, cele
două ediții, din 2005 și 2008, ale Gramaticii Academiei
(într-o variantă și cu o viziune radical modificată com-
parativ cu vechea gramatică a Academiei, căreia i se
mai spunea și „gramatica normativă”), apariția
Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii
Române (DOOM), tot în două ediții, ultima în 2010, pe
regiuni și, nu în ultimul rând, finalizarea în 19 volume a
Dicționarului Limbii Române (DLR), început cu mai bine
de un secol și jumătate în urmă de Hasdeu, continuat
de A. Philippide, Sextil Pușcariu și finalizat sub coordo-
narea lui  Marius Sala. 

Odată cu efervescența spirituală a acestui savant,
odată cu ființa care avea un adevărat cult pentru studiul
limbii naționale, odată cu umorul stenic al conversațiilor
sale – este un adevăr incontestabil că umorul este una
dintre cele mai apreciate forme de manifestare a
virtuților și virtualităților limbii și nu am întâlnit lingviști
care să nu-l agreeze superlativ –, odată cu omul foarte
prietenos și deschis dialogului, care emana respect,
pleacă dintre noi o personalitate a culturii și științei
românești, din toate acestea rămânând, pioasă, amin-
tirea, ca un abur cald ori de câte ori sufletele noastre îi
invocă numele în această lume din ce în ce mai rece
față de idealurile umaniste. 

* Lucrări în colaborare.
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Dumitru Micu a fost primul meu prieten, coleg de an
şi de bancă, la Universitatea „Victor Babeş” din Cluj, în-
cepând cu toamna anului universitar 1948-1949. 

El, care rămăsese în Ardealul de Nord, după ocupa-
ţia horthystă din 1940, îi cunoştea, încă dinainte, pe Ion
Agârbiceanu, Emil Isac şi Lucian Blaga. Pe acesta îl
adora până într-atâta, încât îl auzeai adesea întrebând:
„Doamne, îl cunoşti Tu pe Blaga?”. 

Încă înainte de a termina studiile universitare, Dumi-
tru Micu a fost trimis la Şcoala de Literatură „Mihai Emi-

nescu” din Bucureşti, unde a rămas mai întâi ca asis-
tent. Apoi, prin meritele sale de tânăr cărturar prestigios,
a devenit redactor la revista „Contemporanul” şi apoi
lector şi, mai târziu, profesor la Universitatea Bucureşti.

El a scris încă de la început despre cărţile mele, iar
eu despre ale sale. De aceea, într-un capitol de carte
scriam: „Ca fraţii, ba mai bine”.

Pierderea lui m-a îndurerat nespus de mult.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

IN MEMORIAM DUMITRU MICU

8 noiembrie 1928-17 iunie 2018

Trupescul veşmânt
fi-va funingine-ndată. Elemente, priviţi

carnea făcută văpaie. Curând

nu vor fi stele. Nu vor fi spaţii. Nimic.

Ion Brad

„CA FRAŢII, BA MAI BINE”
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În octombrie 2014 profesorul Dumitru Micu m-a
sunat la telefon şi mi-a spus că ar dori să facem un in-
terviu prin care să-şi expună opiniile despre propria co-
pilărie, despre opera sa şi despre oamenii pe care i-a
cunoscut. Am acceptat. Întrebările adresate profesorului
Dumitru Micu au fost mai numeroase, ele se refereau
la dezamăgirea trăită în redacția revistei Caiete critice,
la grupurile de interese constituite atunci şi rămase şi

acum în lumea literară şi universitară. Refuzul de a le
comenta constituie semnul unei noblețe princiare.  Cu
amară seninătate, profesorul Micu privea lumea literară
cu melancolia celui ce a cunoscut-o din interior.

Ceea ce a oferit revistei Târgoviştea literară sunt
neştiutele, până acum, năzuințe şi trăiri ale copilului de
odinioară şi treptele cristalizării personalității interioare
în rigorile şi interdicțiile instaurate de comunismul româ-
nesc. Toate sunt elemente indispensabile în viitoarea
biografie a profesorului şi în studiul monografic al ope-
rei.

Atunci, în 2014, îi uram profesorului Dumitru Micu o
senectute senină, linişte sufletească şi ani prielnici
meditației, alături de doamna Constanța, soția care i-a
vegheat statornic creația.

Acum, la puţin timp după aşezarea Profesorului la
masa umbrelor, am propus revistei Pro Saeculum,
având acceptul publicaţiei târgoviştene, reluarea aces-
tui interviu prea puţin cunoscut, în semn de omagiu
adus celui care în noiembrie ar fi împlinit 90 de ani.

Dumnezeu să-l aibă în marea Sa grijă!
Ion Bălu

– Cine sunteți dumneavoastră, domnule profesor
Dumitru Micu? Evocați vă rog, pentru revista „Târgoviş-
tea literară”, procesul formării dumneavoastră intelec-
tuale!

– Născut la 8 noiembrie 1928, în satul Bârsa, co-
muna Someş-Odorhei, județul Sălaj, fiul lui Gheorghe

Dumitru Micu

„NORMAL AR FI FOST 
SĂ MĂ FI FORMAT ŞI SĂ FI MUNCIT

ÎN ALT CLIMAT INTELECTUAL, 
PROPICE GÂNDIRII 

ŞI CREAŢIEI LIBERE”
- Interviu de Ion Bălu - 
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şi al Ancăi Chiş, născută Lazăr, țărani. Patru clase pri-
mare, la şcoala din sat, a cincea la Jibou, pentru a
învăța limba maghiară, în vederea urmării vreunei şcoli
de meserii. Căci, după cedarea zonei de nord a Ardea-
lului către Ungaria, în toate şcolile de acest fel se preda
numai limba maghiară. Existau, în schimb, trei licee cu
limba de predare româna: la Cluj, Oradea şi Năsăud.
Remarcându-mă, în clasa a cincea, la orele de religie,
titularul acestora, profesorul Nicolae Costin, mi-a reco-
mandat insistent să merg la liceul românesc din Cluj, şi
pentru a-mi facilita financiar posibilitatea de-a o face,
mi-a obținut o bursă din partea episcopului greco-catolic
Iuliu Hossu, care întemeiase un internat. Iată-mă astfel,
în toamna 1940, elev la Magyar királyi álami román
nyelvü koedukáczios gymnazium (Gimnaziul regesc
maghiar coeducat de stat cu limba de predare română),
găzduit în internatul diecezan român unit. În iunie 1941,
am absolvit prima clasă, în
1942, a doua. În noiembrie
1943, liceul nostru s-a închis.
Înapoiat în satul natal, am par-
curs acolo, ca țăran, restul
anului în curs şi aproape întreg
anul următor.

În interval, s-a produs actul
de la 23 august 1944, oastea
română a întors armele împo-
triva fraților aliați, Germania
hitleristă şi Ungaria hortistă.
Ardealul de nord a fost reinte-
grat României. Şi eu am reve-
nit la Cluj, ca elev al Liceului
„Gh. Barițiu”, redeschis. Era
spre sfârşitul lui noiembrie sau
începutul lui decembrie. Orga-
nizându-se numaidecât o se-
siune specială de examene,
le-am dat (peste cap) pe cele
de clasa a III-a întreruptă şi, în
ianuarie 1945, eram într-a
patra.

În toamna aceluiaşi an, a
luat ființă, prin demersurile
Prea Sfințitului Iuliu Hossu, li-
ceul confesional „Inochentie
Micu Klein”, şi toți elevii cazați
la internatul episcopiei au fost transferați acolo. În 1945-
1946, am terminat clasele V-VI. Intenționam ca, după
absolvirea liceului, să urmez teologia. Această intenție
era, pare-se, în convergență cu planul episcopului de a
mă trimite la institutul De propaganda fide. Impacientat
să ajung cât mai curând la Roma, mi-am zis în clasa a
şaptea (1948) că nu avea sens să mai „pierd” un an în
învățământul mediu, şi m-am pregătit pentru examenele
de a opta în timpul vacanței estivale. Promovându-le,
în sesiunea de toamnă, trecând şi bacalaureatul, pu-
team deveni student. Şi am devenit. Dar nu în Cetatea
Eternă! La începerea anului şcolar 1948-1949, biserica

română unită era scoasă în afara legii, episcopii ei, şi
alți ierarhi, fuseseră arestați, unii murind curând în în-
chisori.

În această situație, nefiindu-mi dat să mă realizez
profesional în sânul bisericii, nu-mi rămânea decât să
mă îndrept spre o facultate laică. Am optat pentru cea
de filologie, din Cluj. Aşa am devenit ceea ce sunt. Pro-
fesor (actualmente pensionar) de literatură română, la
Universitatea din Bucureşti, colaborator la periodice,
autor al câtorva cărți (studii de specialitate, memorialis-
tică, un roman, un volumaş de poeme).

– În copilărie şi adolescență, de cine ați fost mai
apropiat?

– În copilărie, de bunica după tată. Ea m-a crescut.
Doar pe ea am cunoscut-o, din familie, înainte de vârsta
din care mi-au rămas primele amintiri, căci după ce am
fost înțărcat, părinții s-au dus amândoi în „Regat”, la

Câmpina, ca să facă bani, lă-
sându-mă în grija bunicii. Când s-
au înapoiat, voi fi avut vreo trei ani.
Nu prea am ştiut de ei, raporturile
cu tata au fost chiar tensionate,
până când am început să mă pot
întreține singur şi chiar să-i trimit
bani, când îmi cerea, şi nu o făcea
rareori. Cu toate că semăn leit cu
tata, mai ales temperamental, fiind
iute ca el, anxios, prăpăstios, nu
ne înțelegeam deloc. El era
nesățios de bunurile materiale, îşi
distrugea sănătatea muncind cu
nesăbuință pentru a face avere; eu
nu dădeam nimic pe asemenea
bunuri, mă interesau, de mic,
cărțile şi tot ceea ce credeam că
există dincolo de orizontul realității
imediate, în alte spații şi timpuri, în
lumea spiritului. Mă potriveam în
această privință cu bunicul patern,
cu părinții şi frații mamei. Tata se
obstina să mă schimbe, să facă
din mine un arivist atroce (dar
onest), şi faptul acesta mă îndâr-
jea împotriva lui până la a nu-i mai
vorbi decât spre a-i răspunde (ne-
având încotro) la întrebări. Sub im-

pactul acestei stări de spirit, aveam să-mi formez, cu
timpul, convingeri comuniste. Doream cu înfocare
dispariția proprietății private. Practica politică nu mă
atrăgea însă; în orice caz, nu aşa cum se desfăşura ea
concret. Aş fi vrut-o cumva ca activitatea primilor creştini
sau măcar ca aceea a organizațiilor catolice de tineret,
în care mă manifestam, ori precum cea a sectelor ne-
oprotestante. Mai târziu, când m-am integrat în partid,
am acționat mai mult din calcul, din considerente de
oportunitate: înțelesesem că altfel nu aveam şanse să
fiu trimis la vreun lectorat de română în străinătate. To-
todată, aprobam politica externă, de independență
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națională, a regimului Ceauşescu.
În şcoala elementară, m-am împrietenit strâns cu doi

băieți de aceeaşi etate şi, din prima clasă, am fost fas-
cinat de o colegă, căreia îi admiram îndeosebi basca
de culoare verde, adusă de mamă-sa din „România”
(altă denumire ardeleană pentru „Regat”). În liceu,
m-am devotat amiciției frenetice pentru doi colegi, Bol-
dor Lucian, eminent la matematică, viitor inginer, şi
Auraş Ioan, viitor profesor de sociologie la Universitatea
din Cluj. Cu al doilea am rămas prieten până la moartea
lui, primului i-am pierdut urma, după ce m-am stabilit în
Bucureşti.

– În „Timpuri zbuciumate”, mărturisiți – asemenea
lui Marin Preda – inaderența la spațiul rural în care v-ați
născut, dorința de a evada într-o altă lume. Nu cumva
imboldul acesta era semnul unei înzestrări creatoare ce
îşi căuta făgaşul?

– Nu ştiu dacă inaderența
la mediul familial era semnul
unei predestinări, dar e un fapt
obiectiv că, foarte de timpuriu,
voiam să fiu nu doar altfel, dar,
neapărat, alt-ceva decât cei
printre care trăiam. Îi copiam
pe toți nețăranii pe care se ni-
merea să-i văd. La început de
tot, cică făceam pe cerşetorul.
Nu-mi amintesc. Mă văd, în
schimb, pe la vreo cinci ani…,
„jandarm”. Cu băț la umăr
legat cu sfoară, apoi, după un
timp, chiar cu o aşa-zisă
puşcă, tăiată dintr-o scândură,
băteam ulițele, strigând la oa-
menii de prin curți să-şi lege
câinii. Din jandarm m-am
transformat în sergent infante-
rist. Făceam instrucție cu por-
cii şi câinele.

– Surprinzătoare sunt
preocupările religioase timpu-
rii, să fie oare numai înrâurirea
mediului?

– Mai mult însă decât orice
altă îndeletnicire m-a pasio-
nat, cea de preot. Nostim este că sătenii în a căror
prezență „celebram” liturghia (căci ştiam citi înainte de
a umbla la şcoală), având-o pe mama drept cantor şi
punându-mi în spate, drept felon, şorțul ei, mă luau în
serios. Ziceau că rugăciunile şi oficierile unui copil ne-
vinovat erau „mai primite” în cer decât ale parohului, nu
tocmai exemplar ca moralitate. Moşnegi, babe, copii, ba
chiar şi câte un bărbat în toată firea se „împărtăşeau”
din euharistica mea, compusă din lapte dulce cu firimi-
turi de pâine, şi se lăsau pocăiți în cap, închinându-se,
cu un buchet de flori sau buruieni, muiate în apă
„sfințită” de mine. Acestea se întâmplau de când eram
în clasele primare. Foarte curând, s-a deşteptat în min-

tea mea spiritul critic. Încercam şi nu prea izbuteam
să-mi explic trinitatea unității divine, purcederea Sfân-
tului Spirit din Tatăl şi Fiul sau numai din Tatăl: îmi pu-
neam şi alte mari probleme teologice. Nu atât dintr-o
sete abstractă de cunoaştere, cât din teama de a nu pă-
cătui grav nutrind credințe greşite şi, în consecință, a
merge în iad. Nu cumva greşeam făcându-mi semnul
crucii? Refuzând să-l fac, în şi mai cumplită greşeală?
În încercările disperate de a-mi linişti cugetul, adresam
întrebări preoților pe care izbuteam să-i abordez, şi nu
obțineam răspunsuri edificatoare; frecventam adunările
pocăiților (baptişti, milenişti, adventişti), mă întrețineam
(când se iveau ocazii) cu predicatori itineranţi, citeam şi
reciteam cu înverşunare părți din Biblie.

Repet: nu ştiu dacă asemenea preocupări şi com-
portamente erau premeditate congenital; sigur sunt că
mă oripila economismul rudimentar al tatii, obsedat în

permanență de bani, de pă-
mânt, de vite, mă sufoca în
general climatul existenței ru-
rale mărginite, pur biologice,
absența oricărei sensibilități
metafizice, conceperea rapor-
turilor cu cele sfinte numai din
perspectiva intereselor umane
imediate: să nu „mânii pe
Dumnezeu”, pentru că el
poate pedepsi groaznic. Poate
provoca secetă, inundații, cu-
tremure, epidemii şi alte felu-
rite nenorociri, toate în lumea
aceasta, cea de „dincolo” inte-
resându-i pe țărani foarte
puțin.

– Explicați, vă rog, pentru
cititorii „Târgoviştei literare”
semnificația pseudonimului
d-voastră!

– Micu nu este un pseudo-
nim. E traducerea numelui
Chiş din certificatul de naş-
tere.  În actele corespunză-
toare ale tatii şi bunicului,
emise înainte de 1918, nu-
mele respectiv e transliterat

Kis, şi tot astfel în actele mele şcolare din timpul stăpâ-
nirii maghiare (1940-1944).  Am debutat în presă (la co-
tidianul clujean Tribuna Ardealului) în noiembrie 1942,
cu o poezie semnată Dumitru Chiş. Sub acest nume mi-
au apărut, după aceea, versuri, schițe şi poezii popu-
lare, în cele trei periodice româneşti nord-ardelene
(Tribuna Ardealului şi Viața ilustrată din Cluj, Săptă-
mâna din Bistrița) până spre sfârşitul anului 1944. În
acel an, (noiembrie sau decembrie) Tribuna mi-a publi-
cat un grupaj de poezii sub semnătura Dumitru C. Micu,
adoptată, fără ştirea mea, de redactorii paginii literare.
Faptul nu m-a deranjat însă, după vreo trei ani, am
renunțat la C. În actele oficiale am rămas Chiş până în
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octombrie 1968, când am devenit, şi oficial, Micu.
– Asemenea lui G. Călinescu, ați debutat cu poezii,

în publicistica ardeleană. O selecție severă ați inclus în
delicatele poeme din volumul „Fragmente automitolo-
gice”, 1975. Ați continuat să scrieți poezie?

– Da, cu intermitențe. Cam până la apariția volumu-
lui pe care l-ați citat. După aceea, foarte rar. În actualul
mileniu, deloc. Atenuându-se încetul cu încetul neliniş-
tile interioare, principala, dacă nu unica sursă de stări
lirice, muza a amuțit.

– Evocați cu duioşie întâlnirea cu viitoarea d-voastră
soție, doamna Constanța de astăzi. V-a însoțit peste tot
şi v-a vegheat liniştea necesară creației. Îi sunteți dator
cu multe dintre cărțile pe care le-ați scris!

– Într-un anume fel datorez soției toate scrierile mele
de după căsătorie. Ea mi le-a dactilografiat. Într-un sens
mai adânc, i le datorez prin aceea că, asumându-şi tot
ce ține de partea materială a căsniciei, toate plictiselile
vieții cotidiene, mi-a lăsat timp şi dispoziție pentru preo-
cupări intelectuale.

– Evenimentele anilor 1950-1957: transferarea la
Universitatea din Bucureşti, lector la Şcoala de Litera-
tură, colaborarea la „Scânteia”, „Contemporanul” – au
fost tensionate. Acum, dacă vă întoarceți spre aceeaşi
perioadă, cum o percepeți? Regretați ceva anume?

– Mi-ar lua prea mult spaţiu reconstituirea fie şi doar
a unuia dintre fragmentele autobiografice din perioada
menționată. Am făcut-o în Timpuri zbuciumate. Rezu-
mativ, e cazul să spun că, după reforma din 1948 a
învățământului, nu prea m-am format în cadrul institu-
ţional. A fost o şansă a autodefinirii mele intelectuale!
Programele analitice din primul deceniu republican erau
instrumente de imbecilizare. Era oportun să nu le ur-
mezi. Absolvind liceul în felul dezvăluit, m-am dedicat
mai mult activității în presă decât studiilor universitare.
Încă elev, de altfel, în vara anului 1947, m-am angajat
în redacția ziarului Lupta Ardealului, pregătind, în ace-
laşi timp, în particular ultima clasa, a opta. La apariția,
în decembrie 1949, a Almanahului literar, am trecut
acolo. Student fiind, aveam scutire de frecvență. Dar
învățam mai mult singur, în cămin şi în biblioteci, decât
aş fi învățat audiind prelegerile. La încheierea anului al
doilea de facultate, am fost propus pentru continuarea
studiilor în URSS, la Moscova. Dar nu în specialitate, ci
în institut tehnic. Am refuzat bineînțeles propunerea, ve-
nită tocmai la sfârşitul lui august. Între timp stăteam
două luni într-un cantonament bucureştean, învățând
intensiv limba rusă. Curând după înapoierea la Cluj, am
fost trimis (împreună cu Dumitru Mircea, Aurel Rău,
Al.  Andrițoiu şi încă vreo doi) la nou înfiinţata Şcoală de
literatură şi critică literară „M. Eminescu”. Avea, atunci,
program de numai un an. După încheierea anului,
mi-am susținut, la Cluj, examenele de anul III filologie.
Devenisem însă, fără voie, bucureştean, fiind repartizat
la Comitetul pentru Artă de pe lângă Consiliul de Mi-
niştri. Am fost numit apoi şi asistent la Şcoala de litera-
tură. Dar nu aveam locuință. În decembrie 1950,
nemaiputând sta într-o cămăruță neîncălzită, m-am în-

tors la Cluj, unde am fost găzduit, cam o lună, de Cornel
Regman şi Ion Brad, în camera lor închiriată. Rechemat
în ianuarie în Bucureşti, am fost transferat de la Comi-
tetul pentru Artă la Contemporanul şi am obținut o ca-
meră pe strada Pitar Moş, aproape vis-à-vis de casa lui
Sadoveanu, fostă a lui Pamfil Şeicaru. La Contempora-
nul am lucrat până în noiembrie 1953. A fost cea mai
chinuită etapă a vieții mele, integrată perioadei de vârf,
paroxistice, a orânduirii staliniste. Am scăpat de la nu-
mitul săptămânal prin aceea că am reuşit să intru la „as-
pirantură”, denumirea de atunci a doctoratului.

– Destăinuiți, vă rog, cititorilor, modalitatea în care
se susținea doctoratul în anii aceia!

– Organizată după modelul sovietic, „aspirantura”
dura trei ani, implicând scoaterea din producție şi
obținerea unei burse egale salariului avut la fostul loc
de muncă. Aveai de prezentat trei referate şi de susținut
cinci examene orale: la marxism-leninism, limba rusă,
o altă limbă străină (eu am ales germana), disciplina de
specialitate, respectiv literatura română, literatură uni-
versală. Pentru susținerea celor două limbi străine
urmam, săptămânal, ore practice. După încheierea sta-
giului de trei ani, susțineai teza, în prezența întregului
Consiliu ştiințific al Facultății. Susținerea consta în răs-
punsuri la eventualele obiecții din cele patru referate ofi-
ciale, din cele neoficiale, dacă existau, şi din
eventualele luări de cuvânt ale unora dintre membrii
Consiliului. La sfârşit, Consiliul admitea sau respingea
teza, în baza voturilor exprimate. Pentru admitere era
necesară majoritatea absolută de voturi. Eu nu am
obținut-o. S-a opus Al. Piru, iar ceilalți votanți, majorita-
tea au votat pentru, însă absentând câțiva membri ai
Consiliului, cei de față n-au întrunit majoritatea absolută
(50% plus 1%), ci doar relativă. Ajunsă, totuşi, la Minis-
ter, după ce a fost trecută şi prin Senatul universitar,
teza a obținut aprobarea succesivă a doi miniştri, Malița
şi Niculescu-Mizil: aprobare considerată ilegală de un
funcționar subordonat lor, întrucât nu avea votul majo-
ritar absolut al Consiliului Facultății. Până la urmă, mo-
dificându-se regulamentul şi fiind înlocuit titlul de
Candidat în ştiință cu acela de Doctor, am intrat în po-
sesia lui.

Nu țin minte cât a durat toată povestea. Ştiu însă
precis că, de la predarea tezei până la susținere, s-au
scurs şase ani: 1956-1962. Aceasta, datorită conducă-
torilor ştiințifici. Căci am avut doi, succesiv, pe şefii de
catedră Ion Vitner şi George Ivaşcu. Neştiind ce putea
aduce cu sine un titlu precum cel solicitat, respectivii
s-au abținut ani în şir să dea referate de acceptare a
tezei, cu toate că aceasta a fost editată, în 1959, sub
titlul Romanul românesc contemporan şi premiată de
Ministerul Învățământului şi de Academie. 

Câțiva ani (1957-1962), am lucrat, cum specificați,
şi la Scânteia, cu o jumătate de normă, fără a fi (încă)
membru de partid. Din câte am putut afla, intrasem în
grațiile lui Răutu, care, apreciindu-mi scrisul, mă acuza,
în acelaşi timp, de „insuficiență fermitate ideologică” şi
ținea morțiş să mă introducă într-o ambianță cât mai
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„sănătoasă”, aptă a mă „căli”, „oțeli”, dezbărându-mă
de orice presiune „estetizantă”.

Dacă regret ceva din ce am făcut în perioada aceea
„militantă”? Preferabil ar fi fost, natural, să fi făcut alt-
ceva: să mă fi format şi să fi muncit în alt climat intelec-
tual, propice gândirii şi creației libere, însă în condițiile
obiective date, şi la nivelul posibilităților proprii, nu pu-
team face altceva sau altfel decât ce şi cum am făcut.

– „Literatura română de azi, 1944-1964”, apărută în
1965, redactată în colaborare cu Nicolae Manolescu, a
provocat un imens scandal. Evocați, vă rog,
circumstanțele redactării şi cauza nemulțumirii una-
nime. Volumul, ştiu, a fost tradus în limba germană, în
anul următor, ce ecou a avut?

– Ceea ce m-a determinat, în primul rând, să încerc,
împreună cu Nicolae Manolescu, o sinteză a literaturii
de după 1944, a fost dorinţa de a-i accelera debutul său
editorial. Îl admiram peste măsură şi nu pierdeam nicio
ocazie de a semnala, în presă, în mass-media, la edituri
şi „forurilor”, talentul său excepțional, pledând pentru
valorificarea maximă a resurselor acestuia de către cei
în măsură să-i dea posibilități de afirmare. Căci pe
atunci mă bucuram de o considerație exagerată pe plan
cultural, iar el era încă puțin cunoscut; cerându-mi-se,
la Editura Tineretului, o istorie a literaturii române ac-
tuale, am profitat de acest fapt pentru a-l propune coau-
tor, şi s-a acceptat. Cam tot ce este inedit în Literatura
română de azi îi aparține. Contribuția mea constă mai
ales în reluarea prescurtată a unor capitole din scrieri
anterioare. Reacțiile ostile, la apariția cărții, au fost,
des igur, ale unora dintre cei ce, supraestimați înainte,
s-au considerat nedreptățiți în sinteza noastră. Tradusă
(prost) în nemțeşte, cartea a stârnit mirarea unor
recenzenți din R.F.G., care, surprinşi de a-şi vedea cu-
prinşi în ea conaționali din România, s-au întrebat de
când funcționa în istoria literară criteriul geografic.

– În perioada ianuarie 1968-1980, ați avut o amplă
corespondență cu Mircea Eliade. Evocați, vă rog, […]
împrejurările în care v-ați apropiat de creația lui Eliade!

– M-am apropiat de Mircea Eliade prin istoriile lui Lo-
vinescu şi Călinescu, prin ce am citit din el după aceea
(câteva romane din deceniul al patrulea), ca şi prin o
seamă de relatări orale ale unora din generația sa. În
1966, trei tineri scriitori (Sorescu, Alexandru şi Mano-
lescu) l-au cunoscut la Paris. De la ei am aflat adresa
din Chicago, la care i-am scris.

– Volumele d-voastră, de critică şi istorie literară au
fost şi sunt studiate de numeroşi studenți şi profesori.
În rememorări, vorbiți totuşi puțin despre ele. De ce?

– În cele două volume de memorii, Timpuri zbuciu-
mate şi Sfârşit şi început de mileniu, mi-am povestit
viața, menționând „opera” printre componentele biogra-
fiei. Mi-am zis că scrierile publicate au prin ce (dacă au)
să vorbească singure despre ele însele.

– În anul universitar 1969-1970, ați fost lector de
limba şi literatura română la Universitatea franceză din
Lyon. Este interesant să recreați această etapă din
experiența d-voastră profesională!

– Anul şcolar (incomplet) în care am fost lector de
română la Lyon mi-a lăsat numai amintiri amare. Am
dus-o neînchipuit de greu materialiceşte, având un sa-
lariu derizoriu. În permanentă jenă financiară, n-am
putut profita din plin nici intelectual de farmecul „dulcii
Franțe”. Cu economii sângeroase, m-am edificat, totuşi,
într-o măsură, asupra Occidentului, întreprinzând, în
vacanța de Paşti şi în cea estivală, călătorii în Franța,
Elveția, Germania de vest şi Italia.

– Din copilărie, mărturisiți în „Timpuri zbuciumate”,
vă doreați prieteni cărora să va dăruiți „integral, fără
nicio reținere. Mi-l doresc în continuare...” ideea o
reluați în „Fata morgana”, 2003: „Mi-aş dori şi un prieten
– spune profesorul universitar Mihai Trifu. N-am să mai
pot dărui nimănui încrederea şi afecțiunea investite în...
dar cred că loialitatea față de un partener de dialog in-
telectual e posibilă.” Ce anume v-a dezamăgit în relațiile
interumane?

– Am avut, din copilărie un cult al prieteniei. Mi-a fost
dezmințit. Aproape toți cei în care am investit capital
afectiv şi încredere profesională m-au aruncat la coş,
când n-au mai avut nevoie de mine. Ce pot să fac?

– După evenimentele din 1989, ați fost numit direc-
torul Editurii Minerva. În această funcție ați inaugurat
ediția de „Opere” Mircea Eliade. Şi totuşi, Z. Ornea, re-
dactor la aceeaşi editură, a izbutit să obțină destituirea
d-voastră. Ce s-a întâmplat de fapt?

– Am preluat, în 1990, funcția de director al Editurii
Minerva la insistențele lui... Z. Ornea. Nu bănuiam că
el o voia pentru sine. Pe mine m-a utilizat ca paravan.
Când am observat aceasta, m-am dat la o parte, lă-
sându-i liber acces la scaunul râvnit.

– Ați încheiat volumul „Timpuri zbuciumate” cu
adâncă amărăciune. Reprobați „desconsiderarea ce mi
se aplică, neatenția, faptul de a fi tratat ca o cantitate
neglijabilă.” Dezinteresul venea tocmai de la scriitorii pe
care i-ați sprijinit totdeauna. Care va fi fost motivul aces-
tei atitudini?

– Totala desconsiderare de care m-am învrednicit
după 1989 m-a debusolat pentru moment, însă, nu
după prea mult timp, mi-am revenit. E ceea ce dezvălui
oarecum în Fata morgana, care nu-i, cum se scrie pe
copertă, un roman autobiografic, însă psihologia perso-
najului principal se aseamănă mult cu aceea a autoru-
lui.

– Privind în urmă, ce regretați? Cum ați fi procedat
într-o situație sau alta?

– Împlinind, în noiembrie a.c., 86 de ani, nu mai scriu
decât mărunțişuri. Lumea literară nu mă interesează câ-
tuşi de puțin. Ce aş face sau n-aş face, dacă aş putea
întoarce timpul înapoi, nu m-am întrebat. Probabil, cu
firea pe care o am, n-aş putea decât repeta ceea ce am
făcut: Et s’il était à refaire / Je referais ce chemin [Louis
Aragon, n.red.] […] 

(Târgoviştea literară, an III, nr. 4, decembrie 2014)
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...afectuoasă, longevivă camaraderie...
O pot numi așa întrucât, pentru mine, el face parte

dintre puținii cunoscuți/apropiați pentru care granița
spre prietenie este una simbolică... Stenică în esență
și, după cum veți vedea, de durată, fără epitete.

La început de an universitar – octombrie 1966 –, al
doilea pentru promoția mea, Victor Iliu, profesorul de
măiestrie, ne anunță că vom avea, în mod special, trei
cursuri noi, cu titlu de experiment: psihologie, muzică
de film și critică cinematografică... Titulari: Paul Po-
pescu-Neveanu, Aurel Stroe, Călin Căliman... Nume
notorii, nu numai pentru mine...

Așa a început un elegant capitol în pregătirea mea
profesională...

Încă de la primul „contact”, Călin Căliman ne-a invitat
să colaborăm la revista „Contemporanul”, acolo unde
dânsul era titularul „parohiei” cinematografului... Au răs-
puns Petre Bokor și cu mine, eu rămânând sub „tutela”
redacțională a lui Călin Căliman câteva decenii, mai
precis până la „zavera” (apud Mihai Oroveanu) din de-
cembrie ‘89.

Am început cu mici pastile-informații de la și despre
producția viitorilor mei colegi, regizori, de la Studioul
ANIMA FILM, dar și de la SAHIA FILM, studio de filme
documentare acolo unde, în ani, profesional m-am for-
mat, consacrat...

Alături de Călin Căliman, în toate deceniile a căror
numărătoare a început în 1966, am pătruns în intimita-
tea unei redacții ai cărei oameni-condeieri mi-au marcat
devenirea... Cu mândrie și cu întreaga mea căldură su-
fletească îi evoc pe Dinu Kivu, Cereceul (Cornel Radu
Constantinescu), pe temporarul meu camarad licean,
de la Buzău – Laurențiu Ulici, pe Mircea Herivan... Tot
acolo, într-o perioadă când lăsam filele mele de cola-
borator, întâlneam/reîntâlneam pe taciturnul personaj
din fața tablei de șah, nimeni altul decât Adrian Pău-
nescu, în recluziune atunci în redacția „Contempora-
nul”... Sau pe masiv-zâmbitorul Florin Costinescu și pe
atâția alții, elită a publicisticii acelor ani, umbre acum,
mulți dintre ei.

Au urmat ani cu muncă, farmec și eleganță, amândoi
fiind angrenați și într-o preocupare care distingea un ca-

IN MEMORIAM CĂLIN CĂLIMAN

17 mai 1935-24 aprilie 2018

Nicolae Cabel

CĂLIN CĂLIMAN,
UN OM DE PE PLANETA CINEMA
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pitol-segment din chiar viața culturală a țării – mișcarea
de cine-amatori... Adică oameni de varii profesii, adunați
în cine-cenacluri-ateliere sub semnul tutelar al Artei a
șaptea...

Asociația Cineaștilor (ACIN) desemnase un grup
pentru îndrumarea acestora, oameni a căror deschidere
intelectuală spre lumea filmului se situa în afara ariei lor
profesionale imediate... Foloseau peliculă 16 mm, alb-
negru în cele mai multe cazuri... Constituiți în nuclee re-
gionale, emulative în performanțe, la Caransebeș,
Reșița, Arad, Timișoara, Câmpulung Moldovenesc, Iași,
Buzău, București ș.a.

Repede am fost cooptat (și ca tânăr membru ACIN),
alături de Călin Căliman, Al. G.  Croitoru, Aneste Pe-
trescu și inițiatorii acestei mișcări, Geo Saizescu și An-
drei Blaier... Mărturisesc, bucuria nu era oarecare
văzând cum Iosif Costinaș (Timișoara) sau Gheorghe
Săbău (Arad) se ridică spre performanțe demne de un
profesionist... În acei ani, dacă voiam să aflu ce noutăți
editoriale, în materie de cinematograf producea vestul
european, consultam biblioteca personală a lui Ghiță
Săbău de la Arad...

Drumuri frumoase, lungi, prin țară, la reuniuni și
jurii... Pentru mine contacte umane nu oarecari... Con-
cluzia, aceeași și în aria bucureșteană revelată în Cine-
cenaclul Contemporanul, ce ființa pe strada Slătineanu
sub egida Casei de Cultură a sectorului 2...

Și, pentru că spiritul tutelar al amândurora a fost și
rămâne Victor Iliu, mă mândresc cu faptul că, în toate
gesturile de omagiere a cineastului și dascăl al multora
dintre noi (azi, în viață sau nu) m-a dublat fratern, cu
discreție și eleganță, același prieten-camarad-mentor,
Călin Căliman...

Acest portret, compus din crepitânde fleșe ale me-
moriei, le revendică și pe-acelea, elocvente pentru dis-
creta, tenace prezență a lui Călin Căliman, lângă
umărul meu, în toate gesturile de reconsiderare a locu-
lui lui Victor Iliu în școala românească de film, în viața
obștii cineaștilor noștri (nașterea Asociației de profil –
ACIN și primul ei Președinte, ca și crearea revistei CI-
NEMA).

Când am dezvelit placa memorială, în 11 septembrie
2009, pe „manșeta” blocului în care a locuit acesta
(str.  Tudor Arghezi, 26), s-au aflat lângă mine, în pioasă
reculegere, academicianul Răzvan Theodorescu, Călin
Căliman, Manuela Cernat, Virginia și Titus Vîjeu, Cor-
neliu Lupeș. Și tot aceștia m-au ocrotit cu emoția lor
când, în holul Uniunii Cineaștilor, am dezvelit bustul ilus-
trului regizor și pedagog, în noiembrie 2012, cu prilejul
Centenarului nașterii sale.

Se cuvine un anume cuvânt despre gazetarul și
omul Călin Căliman, despre atitudinea sa față de viața
creatoare din filmul românesc. Las la o parte faptul că
a fost primul care a dedicat un studiu, tipărit la Editura
Meridiane, despre documentarul românesc din epocă...
Pentru mine a însemnat și o lecție despre cum un inte-
lectual lucid, cu simțul echității și al proporțiilor, în
judecățile sale, poate stimula valoarea, dar poate și ate-
nua stângăciile sau disonanțele dintr-o rostire filmică...
Domnia sa, cu simț al nuanțelor, depista chiar aparent

insignifiantele „granule” aurifere (estetic vorbind), în așa
fel încât concluzia era una sub auspiciile stimulatoare
spre viitoare performanțe...

Toate astea, cred eu – apanajul generozității...
Călin Căliman a fost și rămâne un spirit generos pe

care cele opt decenii de viață l-au îmbogățit cu o caldă,
fertilă umanitate... 

Îi sunt dator un elementar mulțumesc... 
Șansa unei asemenea vecinătăți spirituale e rară în

viața fiecăruia dintre noi...
octombrie, 2017

*
Cititorule, confesiunea s-a ivit când George Cana-

che și Dinu Moraru pregăteau o carte/interviu cu Călin
Căliman... Mi-au solicitat participarea concretizată în
frazele sus oferite... 

Trenarea apariției a făcut ca eroul, măcinat cu osâr-
die de afecțiuni biologice, să părăsească această
lume... Am socotit ca elementară datorie să
extind/nuanțez mărturia mea despre unul dintre puținii
oameni a căror camaraderie m-a onorat și m-a stimulat
totodată...

*
Cele consemnate în prima parte, așa cum data

însăși o certifică, se adresau unui om viu, într-o confe-
siune firească pentru un ales camarad... Deunăzi, m-a
strivit evenimentul trecerii spre cele veșnice a lui Călin
Căliman (și tiz al meu!) marcat și el cu același patroni-
mic – Nicolae...

Se cuvine, acum în postura (dură în ceea ce mă
privește) de evocator al unui suflet și inteligențe gene-
roase, să vă propun o cugetare-adagiu atribuită Sfân-
tului Maxim Mărturisitorul: 

„Timpul se naște odată cu oamenii. Acolo unde nu
sunt oameni măsurarea timpului nu are nici o noimă.
Timpul unei epoci nu se măsoară cu timpul altei epoci,
ci numai cu timpul oamenilor care au făcut ceva pentru
omenire.”

Într-o elementară glosare, cineaști mai vârstnici și
chiar dintre cei care au debutat în ultimul deceniu, tre-
buie să cântărim cu dreaptă măsură dimensiunea lui
Călin Căliman ca „om al timpului său”.

...Eu știu cum trăia bucuria fiecărei reușite, fie că era
vorba de film de ficțiune, de documentar sau de
animație... 

Eseul meu „Caii de dimineață” a produs rumoare,
într-o exprimare modest-eufemistică, din parte-mi... De
regulă, îmi proiectam filmele la locul... „crimei”! Cei de
la Herghelia Rușețu așteptau să-l vadă... În satul acela
nu exista aparatură de proiecție pentru formatul de
35  mm, iar documentarul meu încă nu fusese transpus
pe 16 mm. S-a organizat întâlnirea în sala unui cinema-
tograf din... Făurei.

Cu rola subsuoară, într-un personal de noapte, ca
să fiu acolo în zorii unei zile friguroase de primăvară în-
târziată, am ajuns... M-au însoțit, cu eleganță și infinită
camaraderie, Călin Căliman și Mircea Herivan, atunci
secretar de redacție la „Contemporanul”... Asemenea
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gesturi rămân în memoria noastră afectivă cu o vibrație
nu oarecare...

Ulterior am aflat că discreții organizatori au fost toc-
mai cei doi, de la „Contemporanul”, care m-au flancat
cu eleganță, discretă camaraderie și care au publicat
ecouri de la acea întâlnire, inclusiv un mic eseu al celui
ce semnase regia filmului, adică acela care îl evocă pe
Călin Căliman în aceste rânduri...

Ani de zile, consecvent, în postura de ziarist sau de
membru uneori în juriu, era prezent la Festivalul Filmului
de Tineret de la Costinești... La un moment dat, pe plajă
sau în camera de hotel, ni se încurca printre picioare un
pui de om care răspundea la numele de Valeriu, fiul său
așadar, astăzi un cineast redutabil...

Paranteza pe care o propun acum este motivată de
o... bizarerie... În concluzia-sinteză făcută în „Contem-
poranul”, la finalul unei ediții a competiției sus
menționate (fusesem prezent și... premiat!) citeam des-
pre regizorul Nicoleta Cabel...

Explicația este și până azi de domeniul enigmei...
Nu cred că scrupulosului gazetar și judecător estetic –
Călin Căliman – îi revine paternitatea schimbării...
identității mele (masculine, sic!).

Dacă ar trebui să reduc personalitatea criticului și is-
toricului de film la un singur epitet, acela ar fi omenia...

Omenia, din scara de valori cultivată, omenia din fie-
care gest și cuvânt, omenia din cântăririle estetice,
omenia echilibrată a colațiunilor, omenia cu care evoca
el însuși figurile ilustre ale celor care statuaseră cine-
matograful românesc de început (Jean Georgescu,
Paul Călinescu, Victor Iliu), omenia cu care privea și în-
curaja tot ce creștea drept în aceeași „ogradă” a filmului
autohton.

Când scriu aceste rânduri parcă îl văd într-o redacție
din Empireu, prezenți fiind foștii săi studenți Mircea Ve-
roiu, Costel Iordache, Eugen Gheorghiu, Felicia Cernă-
ianu, dar și echipa de la „Contemporanul” cu Aurel
Bădescu, Laurențiu Ulici, Cornel Radu Constantinescu
și încă, încă, Doamne...

*
Ultima întâlnire... 
Era o zi de vineri, 9 februarie 2018. Față în față, la

aceeași masă, ca și altă dată... La jumătate de metru
distanță... Îmi pregătise/dedicase un exemplar din re-
centa ediție (a treia) – „Istoria filmului românesc” (1897-
2017), lansată în noiembrie trecut la Târgul de carte –
Gaudeamus...

Capricii „medicale” m-au ținut acasă...
Cu pioșenie îmi permit să reiau cele scrise pe pagina

de gardă: 
„Regizorului Nicolae Cabel, cu care mă cunosc de-o

viață, către sfârșitul anilor ‘60 din veacul trecut; mi-a fost
student la I.A.T.C. și tot cam pe vremea aceea ucenic
la «Contemporanul», această poveste romanțată a fil-
mului românesc printre personajele căreia se află la loc
de cinste, împreună cu prețuirea, dragostea, stima,
considerația și gândurile bune ale lui Călin Căliman.”

Mulțumesc, prieten tutelar,

București, mai 25, 2018

***
lui Călin Căliman, in memoriam

...pericolul e-n întrebare, nu-n răspuns,
în tonul ce vânează adevărul,
într-un oftat ce-nseamnă „de-ajuns”,
atunci când spaima ne-nfioară părul;

tăcerea e pârâul umbrei, care
uimiri respiră și regrete moi,
când cerem cutezanței să mai are
în urma amintirilor din ploi

și când comete risipesc grăunțe
de veșnicii, sub cerul infinit,
când un suspin pândește, să te-anunțe

că fagurii cu vis s-au risipit...
ai face din prezent o cale-ntoarsă,
spre un trecut ce-n mâine se revarsă?

23.05.18
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SCRIItoRUl

Era îngăduitor ca primăvara
obosit ca dimineaţa după chef
epuizat ca profesorul de liceu la sfârşitul lui mai
bucuros ca elevul în iunie

Era tăcut ca adolescentul îndrăgostit
gânditor ca gutuiul toamna
înduioşat ca mătuşa fără copii
descumpănit ca tatăl al cărui fiu a fugit

Era euforic ca trandafirul
exaltat ca un crin în noaptea de Înviere
cumsecade ca bunica la primul nepot
auster ca asistentul de Matematică

Era provocator ca un politician 
încrâncenat ca un câine de pripas
ingenios ca un coşmar
îngăduitor ca o maree

Era improbabil ca şeful indulgent
invulnerabil ca mama cu cinci feciori
stupefiat ca un corector la examen
înflăcărat ca un amant

UN ALT FEL DE OMAGIU 
LUI MIRCEA DINUTZ LA 70 DE ANI DACĂ…

Lucia Cherciu Teodora Fîntînaru

Este un text mic, dar edificator pentru calitatea ex-
cepţională de mentor a Domnului Profesor. [...] Tema
lui este general-valabilă. Pe mine, acest îndemn m-a
salvat de la multe renunţări şi retrageri în spatele fron-
turilor existenţiale. A fost un strigăt de încurajare de la
un prieten drag, ai cărui ochi, aproape albaştri, mă în-
credinţau de adevărul din spatele acestor cuvinte.

Cu adâncul lor nespus şi cu firescul lor omenesc,
aceste îndemnuri sunt mereu cu mine – ca o efigie a
prieteniei, dar şi ca o dojană. Dar voi scrie, Domnule
Profesor, în curând, în curând. 

Sfaturi pentru un tânăr scriitor 
Staţi mereu cu genunchii drepţi şi fruntea se-

nină!

Bună ziua!

Mă încearcă amărăciunea când văd un om atât de bine
dotat […] la un pas de resemnare! Nu-mi vine în minte
decât un singur sfat ... Fixaţi-vă un obiectiv, să zicem
scrierea unei cărţi, dar una făcută cu inima şi mintea
deschisă spre lume, adunaţi-vă toate energiile, con-
struiţi-vă un teritoriu al ficţiunii şi frumuseţii neîngrădite
[…], puneţi-vă tot farmecul  şi puritatea în acele pagini,
strigătul de durere, confesiunea răvăşitoare nu pentru
a îndrepta o lume cu Răul şi Urâtul ei, ci pentru a vă
proteja lumea pe care o iubiţi, staţi mereu cu genunchii
drepţi şi fruntea senină! Eu nu sunt un pragmatic, deşi
unora le par aşa, aşa că nu am soluţii viabile pentru
viaţa concretă! Atâta m-a dus pe mine mintea! Cu toată
prietenia, Mircea.

(Extras din corespondenţa privată, via e-mail)
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Lungă de câteva decenii, prietenia mea cu Mircea
Dinutz (1948-2013) s-a întemeiat pe ideea respectului
reciproc necondiţionat. I-am preţuit loialitatea, onestita-
tea, cordialitatea, politeţea ireproşabilă. În ochii lui am
fost mereu profesorul din anii studenţiei, el în ai mei –
un mai tânăr coleg.

N-a avut o viaţă uşoară, n-a fost scutit de rătăciri
sentimentale cu final dezastruos, de opţiuni profesio-
nale eronate, de lipsuri materiale dureroase, de adver-
sităţi stupide şi de refuzuri opace. A rezistat, iar
rezumatul realizărilor sale e consistent: un teanc gros
de cărţi, personale şi antologii. Cunoscându-i biografia,
pot spune că a terminat victorios şi aproape împăcat cu
sine. S-a ridicat deasupra mediului din care provenea,
s-a impus în locurile unde a muncit, a dobândit stima
celor cu care a colaborat, iar în ultimii ani s-a identificat
cu Pro Saeculum, revistă pe care a îmbogăţit-o şi a
menţinut-o la cote respectabile.

Marcat de boală şi solitar, a lucrat cu o dăruire care
lipseşte celor mai mulţi dintre oamenii sănătoşi. Nu pot
să nu remarc nota de eroism a existenţei sale din ultimul
lustru de viaţă. În timp ce plămânii lui îşi diminuau lent,
dar iremediabil capacitatea, constrângându-l să nu iasă
din casă, el continua să respire prin vrafurile de cărţi şi
reviste ce i se trimiteau din toate colţurile ţării pentru re-
cenzare. Ajunsese o voce critică clară. Demonstrase
pertinenţă, bună-credinţă şi aplicaţie, calităţi care îl dis-
tingeau în peisajul intelectual de azi. La rândul său, era
bucuros pentru „vizibilitatea” în creştere, câştigată trep-
tat şi pentru relaţiile cu unii dintre scriitorii pe care îi
stima în cel mai înalt grad. N-avea altă satisfacţie decât
să-i fie recunoscute corectitudinea şi abnegaţia. Îmi
acordase un rol de primă instanţă şi după apariţia fie-
cărui număr din „revista sa” aştepta „ecourile”. Mai ales
asupra editorialelor, în care punea mai multe bătăi de
inimă. 

În ciuda discreţiei funciare ce-l caracteriza, scrisorile
sale (din care am mai publicat două în Ateneu, nr. 3,
martie 2013, p. 18) lasă vederii frământări literare, ma-
teriale şi morale demne de a fi cunoscute.

I
Stimate d-le Călin,

Voiam să vă anunţ că am fost la d-l Lazan1. Răspun-
sul său a fost DA, ceea ce m-a bucurat mult. A rămas
să-i dau un telefon după 1 martie, pentru a găsi o soluţie
mai grabnică: o librărie la care să fac… practica. Sincer,
sînt f[oarte] bucuros şi vă sunt f[oarte] recunoscător.

Am primit răspuns de la „Luceafărul”. M. Ungheanu2

mă informează că e de acord cu colaborarea mea (i-am
trimis „Lumea în două zile”/ Lumea ca farsă). Îmi solicită
un comentariu-eseu la „Ucenicul neascultător”. Şi… lu-
crez. Aţi citit lucrarea mea cea „mare”?4

În seria „Restituiri”, la Ed. Dacia a apărut o carte a
lui Aureliu Cornea („Flori de întuneric”)5, comentată şi
cu prefaţă de Artur Silvestri6. Fiind scriitor moldovean
redat istoriei literare, ar merge o recenzie pentru iunie?7

Este surprinzător de frumoasă.
Vă voi căuta zilele acestea, 

Mircea Dinutz

1. Ioan Lazan (1919-1992), director al Centrului de Librării
Bacău.

2. Mihai Ungheanu (1939-2009), critic literar, o personali-
tate puternică a domeniului. Şi-a început activitatea cu volu-
mul Campanii (1970) şi a încheiat-o cu volumele Adio,
Domnule Maiorescu (1995), Scriitori de la miezul nopţii (1996)
şi Balansoarele istoriei literare (2003).

3. Lumea în două zile (1975) şi Ucenicul neascultător
(1977), romane de George Bălăiţă (1935-2017). Articolul
„Lumea în două zile – Lumea ca farsă” a fost publicat în Ate-
neu, nr. 4, decembrie 1979, p. 4.

4. Marin Preda – patosul interogaţiei.
5. Aureliu Cornea (1897-1930), poet şi prozator publicat

de Universul literar (când la conducerea revistei se afla Per-
pessicius) şi de Gândirea, un „bacovian” prin atmosfera din
naraţiunile sale.

6. Artur Silvestri (1953-2008), unul dintre cronicarii literari
ai revistei Luceafărul, posesor de multe doctorate, fondator
de asociaţii şi publicaţii culturale, eseist prodigios după ’90.

Constantin Călin

„PÂNĂ CÂND O FI SĂ FIE, 
NE FACEM DATORIA”

(Mircea Dinutz: Corespondenţă)
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7. Ateneu fiind revistă trimestrială, a „mers” abia în nr. 2,
iunie 1979, p. 15.

II
Focşani, 14 iulie 1988

Stimate Domnule Profesor,

Greu e să scrii scurt. Asta a spus-o primul Cicero
într-una din scrisorile sale către Atticus1 şi n-am nimic
de adăugat. M-am străduit să fiu cât mai concis, dar în
acelaşi timp n-am vrut să renunţ la cele mai importante
lucruri, pe care aveam să le spun. Deşi vă trimit două
variante, fireşte că o prefer pe a doua (am notat-o cu
roşu). La prima variantă, vă rog să observaţi partea fi-
nală, unde schiţam două locuri vizibile de contact (intră
în replică) cu Thomas Mann2 şi Márquez3. Departe de
mine gândul că romanul lui Vl. Tescanu4 se ridică la va-
loarea acelora, ci doar e interesant de arătat drumul,
deloc comod, pe care merge. Deşi am fost coleg de fa-
cultate cu Viorel Buruiană, bun prieten (menţin aceste
relaţii), nu mă las influenţat de atare context. Pot greşi,
dar nu vreau să fiu necinstit. Cred sincer că este o mare
promisiune. Dar promisiuni mari [mai] există în proza
din ultimii ani. De el depinde să fie certitudine.

Cronica profesorului Piru5 m-a indispus. În general,
de când semnează cronica literară în SLAST îmi surpă
cu încetul marea stimă pe care o nutream faţă de Dom-
nia-Sa. Până şi cea mai teribilă armă a sa – informaţia
solidă despre obiectul cercetat – se află în suferinţă.
Fără să intru în detalii, cronica sa la „Palimpsest” este
o mostră de cecitate critică. Bănuiesc că la originea ati-
tudinii sale se află convingerea (de origine călinesciană)
că romanul proustian nu face şi nu poate face priză cu
tradiţia noastră. În rest e deconfortant să vezi (şi să nu
crezi) că nu a înţeles nici relaţia dintre personaje, nici
sensul evoluţiei lor, nici cine e Maura, nici…

În altă ordine de idei, aş dori mult să vă văd la înce-
putul lunii august, deşi mi-e foarte greu, în sensul că fie-
care zi contează la mine în vederea pregătirii mele
pentru examene (1-6 septembrie)6. Totuşi e foarte ne-
cesar să vă văd. Avem de discutat mai multe lucruri,
între care aştept şi nişte sfaturi concrete vis-à-vis de
proiectata mea carte. Oricum vă sun la redacţie şi sta-

bilim telefonic. În ceea ce priveşte iertarea D[umnea-
voa]stră, scontez că ea va veni la timp, în condiţiile în
care îmi propun să fiu foarte serios, punctual şi laborios.
Pot spera?...

Vă trimit, de asemenea, un număr al revistei şcolare
„Preocupări”7, unde o să găsiţi două profiluri critice sem-
nate de mine, dovadă că nu am curmat cu literatura. În
foarte scurt timp, va apărea „Revista noastră” (fac parte
din colectivul de redacţie), unde am un articol de atitu-
dine, la care ţin foarte mult: „Unde a dispărut teatrul
antic?”8 Titlul vorbeşte de la sine despre obiectul pole-
micii mele. La iniţiativa mea, cu acceptul entuziast al
profesorului Petrache Dima9, „Revista noastră” va
scoate în luna februarie 1989 un număr dedicat Antichi-
tăţii greco-latine, pentru care am racolat (personal) co-
laboratori străluciţi: universitari de la Bucureşti şi Cluj,
dar şi elevi de la clasele de filologie-istorie din Focşani
şi Bucureşti. Sensul acestui număr e implicit polemic,
dar constructiv. De la Spiru Haret încoace nu a existat
un dezinteres atât de marcat (şi nociv) faţă de Antichi-
tatea greco-latină. La o olimpiadă internaţională de la-
tină, ce a avut loc în urmă cu un an, românii (echipa de
elevi) a obţinut cel mai modest loc din istoria acestor
olimpiade (locul 7), după unguri şi nemţi. Şi pentru că
trebuie făcut ceva, de ce să n-o facă „Revista noastră”?

Cu adâncă consideraţie,
Mircea Dinutz

Numărul meu de telefon: 939/28895

1. Titus Pomponius Atticus, unul dintre prietenii loiali
(„scump tovarăş”) ai oratorului Marcus Tullius Cicero (106 î.H.-
43 î.H.), corespondentul predilect al acestuia (cf. Epistulae ad
Atticum, în Ad familiares). Mircea Dinutz era absolvent al sec-
ţiei de Limba şi literatura română – limba latină a Facultăţii de
Filologie din Bucureşti.

2. Thomas Mann (1875-1955), prozator şi eseist german
celebru, laureat al Premiului Nobel (1929). Autor al romanelor
Muntele vrăjit, Iosif şi fraţii săi, Doctor Faustus etc.

3. Gabriel Garcia Márquez (1928-2014), scriitor columbian
cu faimă mondială, laureat al Premiului Nobel (1982). Roma-
nele sale Un veac de singurătate şi Toamna patriarhului au
avut ecouri puternice, influenţând şi pe unii dintre prozatorii
români din deceniile opt şi nouă ale secolului trecut.
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4. Vladimir Tescanu (n. 1952), pseudonimul literar al lui
Viorel Buruiană, prozator şi traducător.

5. Al. Piru (1917-1993), critic şi istoric literar, figură repre-
zentativă de „călinescian”, care excela prin documentare şi
fermitatea judecăţilor. Cronica sa la Palimpsest a apărut în
SLAST (Suplimentul Literar-Artistic al Scânteii tineretului), 8,
nr. 27, 9 iulie 1988, p. 5.

6. Examenele pentru gradul didactic II.
7. Preocupări, Supliment editat de „Revista noastră”,

nr.  22, 1988. „Profilurile” semnalate sunt: „Prezent şi istorie în
proza lui Traian Olteanu” (pp. 13-15) şi „Eu n-am în gând
decât iubire multă. Poezia lui Ion Panait” (p. 16-18).

8. Vezi: Revista noastră, 17, serie nouă, nr. 137-139, apri-
lie-iunie 1988, pp. 2667-2668 (Opinii).

9. Petrache Dima (1932-1994), ziarist, profesor respectat,
coordonator al Revistei noastre, aceasta una din publicaţiile
şcolare cele mai vechi (înfiinţată în 1912) şi mai bune (datorită
numerelor „tematice” şi interviurilor realizate de redactorul ei
şef).

III
10 III 1989

Stimate Domnule Profesor,

În urmă cu două săptămâni m-a sunat Daniel
Corbu1. A avut o discuţie cu George Genoiu2, în sensul
că – cerându-i-se nişte traduceri – Daniel i-a reproşat
că revista „Ateneu” n-a scris despre ultima sa carte.
Cumva s-au înţeles. Daniel Corbu m-a solicitat (somat)
să trimit cronica (recenzia). O fac acum. M-ar bucura
mult să intre, deşi a trecut un an de la apariţia cărţii. 

Dacă vi se pare cel puţin onorabilă, vă rog respec-
tuos să o predaţi redactorului-şef!! În rest, să se des-
curce Daniel Corbu.

Cu stimă [şi] mulţumiri,
Mircea

1. Daniel Corbu (n. 1953), poet, traducător, editor. „Ultima
lui carte” era, atunci, Plimbarea prin flăcări (Ed. Cartea Ro-
mânească, 1988). Recenzia ei a apărut în Ateneu, 26, nr. 6,
iunie 1989, p. 12.

2. George Genoiu (1933-2016), critic de teatru şi drama-
turg. În 1989 ocupa, pentru al optulea an, postul de redactor-
şef al revistei Ateneu.

IV

Stimate domnule Profesor,

Vă trimit – cu întârziere – materialele promise. Sper
să nu vă dezamăgească. Îmi cer scuze atât pentru în-
târziere, cât pentru lungimea [...] lor… Mă tem că nu
m-am încadrat în numărul de rânduri pe care mi le-aţi
sugerat. Deşi m-am străduit. Dacă vă plac (e prima con-
diţie), puteţi să mai tăiaţi! Nu am nimic împotrivă. Îmi ră-
mâne onoarea de a colabora la „Sinteze”1. Noi nu avem
ceva de genul acesta. Nu e de mirare! Vrancea nu e
Bacău! Îmi place foarte mult ceea ce faceţi şi înţeleg că
nu vă e uşor să o menţineţi la un asemenea nivel!
Vreau să vă spun clar că nu aştept să fiu remunerat
pentru asta. Aş fi fericit dacă mi-ar parveni numerele în

care apar articolele mele. Poate găsiţi D[umneavoa]stră
o soluţie! Voi mai scrie atunci când voi avea timp. De-
ocamdată vine o perioadă mai dificilă, în care încerc să
fac faţă pe mai multe fronturi. Cât oi mai putea!

Şi eu îmi pun întrebarea dacă merită să fac atâ-
tea eforturi, să consum atâta energie, pentru satisfacţii
materiale sau pentru gloria (efemeră şi discutabilă) de
a fi cotat ca un profesor foarte bun! Am – câteodată –
căderi psihice, dar, întotdeauna, multe, multe semne de
întrebare! Mi-a făcut mare plăcere să vă văd – pe D[um-
neavoa]stră şi pe soţia D[umneavoa]stră şi (iar) regret
că n-am avut timp suficient să vorbim.

Pe altă dată! Cu aceeaşi aleasă consideraţie,
Mircea

Adresa mea se află pe plic.
Nr. de telefon – 620145

1. Sinteze, supliment cultural al ziarului Deşteptarea, apă-
rut, cu întreruperi, între 1990-1999.

2. Colaborarea, stabilită cu ocazia unei vizite la Bacău, a
fost, din păcate, scurtă, din cauza încetării publicaţiei, doar
două articole: „Strălucirea putregaiului”, în Sinteze, 9, nr. 26,
30 iunie 1999, p. 4 şi „Morala şi politica”, în Sinteze, 9, nr. 27,
7 iulie 1999, p. 4.

V

Stimate domnule Profesor,

Vă trimit fotografiile (păstraţi una de rezervă, nu se
ştie!) şi adresa mea!1 Mă bucur că v-au plăcut încercă-
rile mele gazetăreşti, colaborez cu mare plăcere, deşi
mă (cam) sperie gândul unei colaborări permanente!2

Asta înseamnă un ritm susţinut, trimiterea materialelor
la timp etc. Mă voi strădui!

Adresa mea: Str. Eroilor nr. 4, Bloc 2A, Sc. 1, et. III
ap. 16, 5300 mun[icipiul] Focşani, 

jud[eţul] Vrancea
Telefon – 620145

Cu aceeaşi aleasă consideraţie,
Mircea

1. Fotografii ale sale, ca ilustraţie a rubricii („Repertoar”),
iar adresa pentru expedierea de către serviciul contabil a
drepturilor de autor.

VI

Focşani, 6 iulie 1999
Stimate domnule Profesor,

Iată, vă trimit din nou câteva materiale care – sper –
să nu vă dezamăgească. Acesta de dimensiuni mai
mari, „Bacalaureat 1999”, rod al unor suferinţe şi revolte
personale, ar putea apărea cu supratitlul „Puncte de ve-
dere”1. Nu cred că l-aş putea publica în Vrancea, unde
– probabil – ar provoca scandal! Dar sunt aproape sigur
că unele probleme delicate se regăsesc şi în Bacău.
Poate nu la proporţiile jenante de aici! Dacă vi se pare
că nu are sens publicarea lui, nu e nici o problemă! În
acest caz, v-aş ruga mult să mi-l retrimiteţi! În rest, citiţi
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şi dispuneţi!
Eu, personal, n-am participat la acest bacalaureat.

Am refuzat. Din motive care se subînţeleg din articolul
meu. Am fost implicat prin elevii mei. Şi tocmai aici au
apărut surprizele neplăcute!

Să nu uit! Când îmi veţi scrie, dacă veţi avea timp,
am rugămintea să-mi transmiteţi şi numărul D[umnea-
voa]stră de telefon. Vă urez toate bune, multă sănătate,
succese şi… complimente Doamnei!

Cu acelaşi sincer respect,
Mircea

1. Articolul nu a apărut. Motivul – v. scrisoarea V, nota 2.

VII

Stimate domnule Călin,

Sub prestare de jurământ, fără urmă de ipocrizie,
drept şi cinstit – mi-aţi făcut o mare bucurie! O carte
despre Bacovia1 – şi ce carte! Acum o citesc! Nu vreau
să intru în detalii (mă rezerv pentru o altă ocazie!), dar
v-am regăsit pe D[umneavoa]stră, aşa cum vă cunosc,
[cum] v-am respectat întotdeauna şi cum nu vă văd cei
din jurul D[umneavoa]stră: un om de o rectitudine mo-
rală exemplară, cu ambiţia exhaustivităţii, viu, percutant,
dinamic, profund şi definitiv în judecata critică! Bacovia
şi-a găsit în D[umneavoa]stră biograful ideal! Ar fi multe
de spus despre arhitectura cărţii, despre imaginea de-
mitizantă, dar corectă, pe care o propuneţi, despre per-
tinenţa argumentelor şi despre punctul [?]2 capital al
cărţii: nu lăsaţi ipoteticului comentator şansa de a vă
„prinde” cu ceva! Vă cer îngăduinţa să-mi permiteţi [sic!]
să o comentez în „13 Plus”3. N-am altă revistă unde să
pot face asta şi sper ca acest lucru să nu vă deranjeze!!!
Vă mulţumesc anticipat!

În ceea ce priveşte problema difuzării, întotdeauna
delicată, lucrurile stau cam aşa: Vrancea nu are o tra-
diţie culturală care să fi creat o intelectualitate selectă!!!
Desigur, intelectuali autentici există, dar ei sunt izolaţi
şi atinşi de meschinăria, [de] materialitatea maculată a
unui târg de provincie care are prea puţin respect pentru
valorile spirituale! Faptul că Vrancea se află între ulti-
mele judeţe ale ţării în topul vânzării de carte spune su-
ficient! Personal, mă aprovizionez cu carte de la
Bucureşti – prin fostele mele eleve (acum studente). Pe
unele le-am ajutat să publice în „Salonul literar” (care
apare aici fără nici un fel de audienţă) şi în „13 Plus”:
Iulia Popovici, Carmen Săpunaru, Elena Toma4…

Am fost profesor 7 ani la [Liceul] „Al. I. Cuza”, iar
acum sunt profesor la Colegiul Naţional „Unirea”, cele
mai puternice licee din judeţ şi ştiu foarte bine că elevii
noştri nu scriu, nu citesc, decât strictul necesar! E o ge-
neraţie pragmatică, prea puţin deschisă spre cultură
(excepţiile întăresc regula!). Colegii mei?!? Cei de lite-
ratură română – uneori nu citesc nici cât elevii!!! Sunt
de o mediocritate paralizantă şi asta e încă o situaţie
fericită! Cei mai mulţi nu ating nici măcar pragul medio-
crităţii (evident, nici aici nu lipsesc excepţiile!). Acesta
e tabloul real, realist, lucid! Am găsit totuşi o soluţie! Din
fondul şcolii (surse extrabugetare) cumpărăm cărţi pen-

tru premii la sfârşitul anului şcolar! Am vorbit cu direc-
torul nostru şi a acceptat cumpărarea a 12 exemplare
din cartea D[umneavoa]stră!!! Regret sincer că nu pot
face mai mult! Îmi trimiteţi cărţile (ce tiraj aţi avut?) şi vă
trimit banii (fără nici un fel de comision) cât pot de re-
pede!5

Vă asigur de afecţiunea şi respectul meu, cu adâncă
reverenţă,

Mircea
Complimente Doamnei Călin şi cele mai bune urări

întregii D[umneavoa]stră familii!!!

1. Dosarul Bacovia, I, Eseuri despre om şi epocă, Ed.
Agora, 1999.

2. Lecţiune nesigură. Scrisul lui Mircea Dinutz era ca o
iarbă răsucită de vânt sau de trecerea unei revărsări de ape.
Scris necaligrafic, executat cu un stilou care parcă nu func-
ţionează bine, astfel că nu o dată trebuie să revină asupra
unor cuvinte, pentru a le întări. Forma şi înălţimea literelor va-
riază. Sublinierile sunt frecvente. În fine, o „particularitate”:
multiplicarea, adesea nejustificată, a semnelor de exclamare
şi de întrebare: două, trei şi chiar patru!

3. Vezi: „Dosarul Bacovia. O biografie exemplară”, în
13  Plus, 3, nr. 9-10, 2000, pp. 3-5. 13 Plus, trimestrial redactat
de Petre Isachi, cu care era amic.

4. Primele două au „confirmat”: Iulia Popovici s-a impus în
critica de teatru şi, mai încoace, ca analist politic, iar Carmen
Săpunaru ca orientalistă.

5. Caracterizările şi angajamentul voluntar din această
scrisoare sunt un fel de explicaţie la o situaţie penibilă (unică)
pe care – contrariat – i-o relatasem: deşi iniţial spusese omo-
loagei sale băcăuane că acceptă achiziţionarea a două exem-
plare din Dosarul Bacovia, I, directorul Bibliotecii Judeţene din
Focşani (i-am uitat definitiv numele şi pretextul) a returnat co-
letul.

VIII

Focşani, 8 martie 2004
Stimate domnule Profesor,

Vă trimit – conform promisiunii – şi acest număr al
revistei „Saeculum”, mai puţin substanţial şi spectaculos
în raport cu precedentul. Dar – zic eu – nu e un număr
jenant!! Al. Deşliu1 şi Valeriu Anghel2 au în obiectiv în
acest an să scoată 8 numere! Ţinând seama că au fi-
nanţarea asigurată (ştim noi de unde...) şi că Deşliu
este un om cu „relaţii” în lumea literelor (el fiind gaze-
tar!), înzestrat cu tenacitate şi o mare putere de
muncă... e posibil! Oricum, este de apreciat că la ulti-
mele două numere a crescut ponderea vrâncenilor sau,
cel puţin, a personalităţilor de origine vrânceană!! Lec-
tură plăcută! („A fi critic în provincie”3 poate fi privit şi ca
un articol de atitudine, dar şi ca o... spovedanie pu-
blică!).

Articolul Marei Magda Maftei – „Critica criticii”, din
revista „Viaţa Românească”, nr. 10, octombrie 2003,
pp.  108-1104, m-a bulversat, m-a mâhnit atât de tare
încât m-am întrebat dacă nu are dreptate şi dacă n-ar fi
cazul să renunţ la un lucru pentru care nu am nici o che-
mare!!! Articolul ei e o „bătaie de joc”, un amestec mon-
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struos de spirit critic (la marginea pamfletului) şi o aiu-
ritoare „arătură” de genul: invazia sovietică, literatura
nu trebuie judecată ca literatură, rolul cozilor la mai-
muţă!!!

Nu m-a deranjat că e o luare de poziţie negativă
(astea sunt riscurile când ieşi în public!), m-a deranjat
(m-a durut) că e o negaţie brutală, insolentă, dincolo de
limita decenţei!... Să zicem că am învăţat ceva din asta
şi să mergem mai departe!...

Aştept cu nerăbdare cartea D[umnea]voastră!...
Cu acelaşi respect,

Mircea

1. Alexandru Deşliu (1949-2007), publicist cu iniţiative şi
realizări editoriale remarcabile (albume monografice şi cărţi
de convorbiri), primul director al revistei Saeculum.

2. Valeriu Anghel (n. 1938), profesor, poet şi prozator, fon-
dator al Editurii „Pallas”. Secretar general de redacţie, cu o
scurtă întrerupere, de la nr. 1 (2002) la nr. 81-82 (2012).

3. Vezi: Saeculum, 3, nr. 8, martie 2004, pp. 76-77. În
„spovedania” sa, Mircea Dinutz afirmă, între altele, că: „A fi
critic în provincie înseamnă, în primul rând, să-ţi asumi riscul
de a fi anonim. Să înfrunţi reaua-credinţă a unora, povara va-
nităţii altora, meschinăria celor mai mulţi, să fii pus la zid, mur-
dărit, calomniat...” Adică să te dezbraci de orgoliul puterii şi
să suporţi cu stoicism ingratitudinea, celor despre care scrii.

4. Bulversarea provenea mai degrabă, cred, din contrarie-
rea unor aşteptări decât din duritatea „atacului” (la Popasuri
critice, Ed. Psyhelp, 2001), care nu era percutant decât în
vreo două locuri. Deşi declară că o deranjează „terciul”, au-
toarea alcătuieşte un „discurs” ce seamănă întocmai cu aşa
ceva. Plus glazura „politică”.

5. Dosarul Bacovia, II, O descriere a operei, Ed. Agora,
2004.

IX

Focşani, 10 iunie 2005
Stimate domnule Profesor,

Pe aici toate bune!! Din fericire n-am avut inundaţii,
n-au dat nici turcii, doar cutremurele ne mai ameninţă
din când în când... Până când o fi să fie, ne facem da-
toria. Spre exemplu, încheiem mediile, ne luăm rămas-
bun de la cei care ne-au fost elevi, ne întrebăm câte
necazuri vor mai da peste noi când vom fi în UE..., ră-
mânem optimişti!!!

Mai ales aştept telefonul de la Iaşi! Îmi pun mari spe-
ranţe în acest tratament1... poate revin şi eu la normal!!
Numărul recent din „Ateneu”2 mi s-a părut mai bun ca
alte dăţi. Se mai aşază lucrurile. Toate bune şi
D[umnea]voastră!!! Sănătate, voie-bună, spor la exa-
mene (răbdare, tact şi, mai ales, să aveţi cât mai multe
satisfacţii!)...

Cu toată afecţiunea şi adâncă reverenţă,
Mircea Dinutz

1. Un „tratament naturist” pentru afecţiunile pulmonare.
2. Ateneu, 42, nr. 5, mai 2005.

X

Focşani, noiembrie 2005
Stimate domnule Profesor,

Vă mulţumesc încă o dată pentru comentariul
D[umnea]voastră, pertinent ca întotdeauna, la „Virgil
Huzum”!1 E o mândrie pentru mine că acest modest op
a reţinut atenţia D[umnea]voastră... regret doar că n-am
fost destul de scrupulos pentru a evita erorile şi lacunele
de informaţie. E o lecţie pe care mi-o însuşesc şi pe
care o meritam! Mă uitam zilele acestea pe CV-ul meu
(nu prea ştiu de ce ţin atât de mult să înregistrez tot ce
fac şi [tot] ce spune despre mine) şi constat că între co-
mentatorii faptelor mele literare – până în momentul de
faţă – se află Constantin Călin, Valentin F. Mihăescu
(1992), Grigore Codrescu, Liviu Grăsoiu, Eugen Budău,
Roxana Racaru („România literară”)2 sunt numele cele
mai semnificative. Nu pot să spun că nu mă interesează
dacă sunt comentat sau nu (fie şi negativ!) şi nici de
către cine şi unde sunt comentat!... Fireşte, nu este şi
nu poate să fie un scop în sine!

În ceea ce mă priveşte, aproape mi-am încheiat
munca la Ion Larian Postolache3, autor cu o mai mare
deschidere şi complexitate în raport cu Virgil Huzum (şi
fondul documentar a fost mai generos). Am avut în ve-
dere cele şapte volume de poezie de acesta, epigra-
mistul, traducătorul (categoric, merituos), memorialistul,
cu un număr rezonabil de texte şi comentarii! În cazul
Poetului, am selectat, în majoritate, catrene şi balade,
adică acele texte care dau măsura poetului, cât a fost.
Nu lipsesc interviurile, evocările, amintirile... Problema
e că... nu pot să fac acelaşi lucru pentru reporterul de
război (1942-1945) şi iată de ce!

„Gazeta luptătorilor” unde publica reporterul de răz-
boi Ion Larian Postolache, alături de N. Tăutu4 şi
L.  Fulga5, NU se găseşte nici la Biblioteca Academiei,
nici la Biblioteca Naţională. Al. Deşliu a vorbit la telefon,
în două rânduri, cu d-l Fănuş Băileşteanu6 care i-a dat
această informaţie. E de presupus că respectiva gazetă
se află la... Armată (fondul secret) sau la S.R.I. Iar acolo
e greu de ajuns pe căi obişnuite! Eu n-am nici banii ne-
cesari, nici puterea fizică, nici abilitatea de a mă des-
curca în asemenea situaţii!! Iar domnul Deşliu... Acesta
a făcut – în urmă cu 5-6 săptămâni o foarte complicată
operaţie de colon, fiind suspect de cancer. Săptămânal
merge la [un] spital privat, unde urmează nişte şedinţe
de chimioterapie. Aşa că, momentan, tot greul a căzut
pe mine! Totuşi... am reuşit! Studiul e terminat, textele
pentru antologie au fost stabilite, iar bibliografia creşte
pe zi ce trece! În funcţie de cum se simte partenerul
meu, cartea poate apărea în februarie-martie 2006,
chiar dacă – din păcate – vom renunţa la o secţiune de-
dicată reporterului de război (cel puţin, pentru moment).
Personal sunt mulţumit (dar nu foarte...) de ceea ce am
realizat până acum!

Greva?! De la început am avut sentimentul că
sunt/suntem manipulaţi, deşi nu mi-e prea clar de cine
(?) şi în ce scop (?!). Nemulţumirile sunt reale, revendi-
cările sunt – în bună parte – justificate, dar s-a ajuns
mult prea departe!! Indiferent ce cred eu, trebuie să res-
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pect hotărârea colegilor mei, să fiu solidar cu aceştia.
Nu toţi au şansa de a fi pensionari... A sta fără bani o
lună nu e o situaţie de invidiat!!

Iată şi revista „Pro Saeculum”!! În condiţii prea puţin
prietenoase (ni s-a tăiat subvenţia de la Ministerul Cul-
turii), suspectaţi de pedeserism (deşi revista este de
cultură, nu are un dram de politică), revista rezistă!! Cât
de bine, rămâne la aprecierea unor cititori exigenţi ca
D[umnea]voastră!!

Omagiile mele doamnei Călin, urări de sănătate şi
spor la muncă din partea discipolului,

Mircea

1. Mircea Dinutz – Al. Deşliu, Virgil Huzum, Schiţă mono-
grafică – antologie de texte literare, Ed. Pallas, 2005 (nr. 1 din
seria „Scriitori vrânceni contemporani”). Recenzia ei: „Un pas
reuşit”, în Ateneu, 42, nr. 9, septembrie 2005, p. 15 (Arte &
Meserii).

2. Valentin F. Mihăescu (n. 1947), coleg de cenaclu în tim-
pul facultăţii, poet, critic literar şi eseist, fost redactor şi cola-
borator al mai multor reviste, între care Luceafărul; Grigore
Codrescu (n. 1939), profesor, cronicar al revistei Plumb; Liviu
Grăsoiu (n. 1943), critic literar remarcabil prin comprehen-
siune şi claritate, dedicat în principal liricii (cărţi despre V. Voi-
culescu, Şt. O. Iosif, G. Topîrceanu, Emil Giurgiuca),
redactor-şef al Revistei literare Radio; Eugen Budău (1951-
2006), profesor, autor al dicţionarului Bacăul literar, lucrare al-
cătuită cu metodă, de referinţă; Roxana Racaru, publicistă,
redactor la Tecuciul literar-artistic.

3. Volumul, cu acest titlu, alcătuit în colaborare cu Al. Deş-
liu, al doilea din seria „Scriitori vrânceni contemporani”, va
apărea, la aceeaşi editură, în 2006.

4. N. Tăutu (1920-1972), poet şi prozator cu tematică mi-
litară, evocator umoristic al unor scene din viaţa scriitorilor.

5. Laurenţiu Fulga, pseudonimul literar al lui Laurenţiu Io-
nescu (1916-1984), nuvelist (pe teme fantastice), romancier
şi dramaturg, respectat de breaslă, datorită ţinutei sale mo-
rale.

6. Fănuş Băileşteanu (1947-2008), istoric literar, editor,
fost director adjunct al Bibliotecii Academiei.

XI

Focşani, 19 noiembrie 2006
Stimate domnule Profesor,

Mulţumesc mult pentru „Vitraliu”, chiar dacă e al trei-
lea exemplar pe care-l primesc: de la Institutul [Centrul]
„G. Apostu” (care n-a mai plătit de data aceasta), de la
Cornel Galben1, foarte grijuliu cu articolele mele, şi de
la D[umneavoa]stră! Aşteptam şi două cuvinte, cum pro-
cedaţi altădată! Aşa aţi lăsat impresia că vă achitaţi de
o datorie stingheritoare! Sau mă înşel?

Problema e că nu mai am timp ca să fac ce-mi place
mai mult!!! Vreau să spun că am primit un telefon de la
Gh. Iorga2 (ceea ce nu s-a mai întâmplat) ca să-mi so-
licite un articol. Am mai primit un telefon şi de la „Argeş”,
în acelaşi sens, iar Coriolan Păunescu3 de la Galaţi mi-a
cerut consimţământul să folosească un articol al meu
din 1993 ca prefaţă la „Drumul zimbrului” (reeditare)...
Mai simt şi eu că mă bagă lumea în seamă!

Nu mai am nici timp, dar – mai ales – nu am dispo-
ziţia necesară de a scrie!! Soţia mea a suferit un grav
accident la Iaşi, în zilele când am fost purtaţi pe străzi
nopţile [de] Sf. Parascheva şi de Sf. Nectarie!! O ruptură
de femur, o formă profundă, provocată de... o tumoare
care i-a măcinat osul!! La radiografie s-a văzut că era
vorba de o metastază. A urmat operaţia, i-a pus o punte,
dar răul cel mare nu e acesta. Biopsia (care a venit
după 3 săptămâni) a confirmat că e vorba de cancer
osos. Cel puţin aşa spun medicii. Aproape 10 zile a stat
la Spitalul de Urgenţă Iaşi [...]4. Cu foarte mare greutate
am reuşit să o transfer la Spitalul din Focşani, unde a
stat vreo 10 zile, după care am adus-o acasă. Mi-am
luat menajeră, alerg de la spital la policlinică, din poli-
clinică la farmacie pentru medicamente (are statut de
pensionară); am reuşit să aduc medicul oncolog acasă
şi să-i asigur tratamentul cu citostatice acasă, o alimen-
taţie substanţială (în spital avea anemia 8)... Noroc de
rezervele financiare care ne-au salvat!! Sunt speranţe
de mai bine, trebuie să credem în asta!!

Am văzut „Dicţionarul...” lui A. Sasu5. Bun, merituos!!
Şi totuşi... un „Dicţionar” care-i ignoră pe Constantin
Călin şi Adrian Botez, dar nu-i uită pe Viorel Savin, Ionel
Bandrabur şi Gheorghe Neagu6 e aproape jenant!!

Cu aceeaşi dragoste, aleasă reverenţă,
sărutări de mâini doamnei Călin!!

Mircea

1. Cornel Galben (n. 1950), publicist şi editor, autor al unui
dicţionar de Personalităţi băcăuane (11 volume) şi al altor lu-
crări de lexicografie literară, diarist.

2. Gheorghe Iorga (n. 1954), eseist de certă calitate şi tra-
ducător din şi în limba persană. Articolul solicitat era pentru
Meridian 27, supliment al Ziarului de Bacău.

3. Coriolan Păunescu (n. 1945), conferenţiar universitar,
poet.

4. Eliminarea unei repetiţii.
5. Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, I

(A-L), II (M-Z), Ed. Paralela 45, 2006.
6. Adrian Botez (n. 1955), poet grav, retoric, pe teme

sacre, eseist cu tendinţe de singularizare, sever în atitudini şi
ton; Viorel Savin (n. 1941), dramaturg, prozator şi poet – di-
vers şi fecund, cu unele reuşite notabile; Ionel Bandrabur
(1922-2016), poet, prozator (evocator agreabil) şi traducător
din limba franceză; Gheorghe Neagu (n. 1949), autor de ro-
mane şi proză scurtă, director al revistei Oglinda literară, cu
care Mircea Dinutz va polemiza (v. „«Împăratul e gol», nu
ştiaţi?”, în Pro Saeculum, 8, nr. 7-8, 15 octombrie-10 decem-
brie 2009, pp. 109-111). Absenţa mea (probabil acesta a fost
şi cazul altora) nu e imputabilă autorului; ea se explică prin
faptul că n-am răspuns la chestionarul pe care el l-a lansat.

XII

Focşani, 1-2 decembrie 2006
Stimate domnule Profesor,

Sigur că mi-aţi iertat cuvintele din ultima epistolă, pe
care sincer le regret!! Vreau să precizez că
D[umnea]v[oa]stră NU îmi sunteţi dator cu nimic!! Nu-i
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mare lucru să pui un plic la poştă... Eu vă sunt dator
(moral) şi asta nu se va schimba, orice aş face eu!...

Situaţia prin care trec acum – o iau ca pe o probă
iniţiatică! De altfel, un om se vede cu adevărat numai
în asemenea situaţii speciale/limită!! Confruntat cu Su-
ferinţa, Boala, probabilitatea sfârşitului unui om drag...
nu mai poţi să te ascunzi după o perdea de gesturi şi
cuvinte, nu te mai poţi cosmetiza. Şi, într-un fel, sunt
mândru de mine! Mă descurc onorabil, fără să mă forţez
să fiu altceva sau altcineva... Soţia mea suportă greu
tratamentul cu citostatice!!! Dar rezistă, nu mă pot
plânge! Dna doctor (oncolog) este optimistă. Eu de ce
n-aş fi?!

Singurul lucru pe care îl regret – deocamdată – este
că nu prea mai am timp să citesc şi să scriu!! E vorba
şi de o stare spirituală specială! O ai sau nu o ai!! Nu
pot să o creez artificial!!

Vă asigur de afecţiunea şi respectul meu,
Mircea

XIII

Focşani, 5 ianuarie 2007
Stimate domnule Profesor,

Mii de mulţumiri pentru frumoasele rânduri trimise
de Sfintele Sărbători! Am fost impresionat şi de ceea ce
aţi scris, dar şi de frumoasa felicitare trimisă (în compa-
raţie cu aceea „necăjită” trimisă de mine!)... Sărbătorile
au trecut, e adevărat, mai puţin senine faţă de acelea
petrecute în anii din urmă, dar... sunt destule semne
bune pentru anul ce tocmai a început!!

Spre sfârşitul anului şcolar, la ceea ce ştiţi (rezistă
foarte bine la citostatice) s-a adăugat o tromboflebită ce
ameninţa să-i paralizeze parţial sistemul de circulaţie a
sângelui! Am adus acasă un ortoped, apoi un cardiolog.
Acesta din urmă a făcut ceea ce trebuia: o investigaţie
atentă în Spitalul Militar (unde am transportat-o cu Sal-
varea, tur-retur), un tratament intensiv cu injecţii, tablete
(foarte costisitor), care aproape a rezolvat problema!!
Piciorul bolnav se îngroşase cu 3,5 cm, căpătase o cu-
loare pământie, bătăile inimii se acceleraseră!!! Ei, bine,
în urma tratamentului, piciorul a revenit la dimensiuni
aproape de normal (în cinci zile a cedat 2 cm), inima
are un puls normal, doarme bine, mănâncă bine şi,
ceea ce e mai important, are un tonus bun, gândindu-se
deja la ziua când va putea merge fără ajutorul cadrului
metalic. Dacă în urmă cu cinci-şase săptămâni, la ana-
lize a rezultat o anemie 8 – mai mult decât alarmant, la
analizele mai recente s-a ajuns la o anemie – 10,5, cu
totul încurajator (optima, din câte am înţeles, e 12)...

Menajera stă doar în cursul dimineţii: face mâncare,
spală, calcă, face curăţenie, eventual mai face cumpă-
rături! De sărbători n-a prea venit! Aşa că m-am calificat
la locul de muncă!! Nici mie nu-mi vine să cred, dar mă
descurc destul de bine! Chiar şi financiar!! Trebuie să
vă spun că tratamentul prescris de medicul oncolog
este gratuit (ea având statut de pensionară), dar... în
restul totul costă!! Mereu se iveşte ceva: analizele le fac
la domiciliu, vizitele medicilor, medicamente pentru
tromboflebită, multe altele!!! Nu cred că interesează pe

cineva că eu sunt doar profesor şi nu sunt nici măcar
nepotul lui Gigi Becali!!1 Am avut şi încă mai avem re-
zerve financiare din anii mai buni! Asta ne-a făcut să
facem faţă oricărei situaţii... cel puţin până în prezent!!

Cărţi, reviste?! Am făcut un efort financiar şi mi-am
cumpărat „Dicţionarul biografic...” al lui A. Sasu, m-am
abonat anual la „România literară”, „Convorbiri literare”
şi „Familia”. N-am reuşit să mă abonez la „Ateneu” pen-
tru simplu motiv că nu apare în catalog!! Dar mi-a pro-
mis Cornel Galben că mi-l trimite lunar, aşa că...
problema e rezolvată. Mai rău stau cu timpul pentru citit-
scris!! Sunt stresat de multele şi măruntele obligaţii
care-mi revin şi care înainte nu existau!! Mereu se
iveşte ceva, trebuie să răspund oricărei comenzi, orică-
rei necesităţi!!... În toată această perioadă n-am scris
decât două articole (unul pentru „Revista noastră”)... Nu
voinţa mi-a lipsit, ci timpul şi dispoziţia de scris!!... Să
sperăm în vremuri mai bune!!

Cu adâncă reverenţă, recunoştinţă şi afecţiune dis-
tinsei familii Călin,

Viorica şi Mircea

P.S. Citeam documentele publicate în legătură cu
Ion Al. Angheluş2 şi mă gândeam cu tristeţe: ce repede
l-a acoperit neagra uitare!! Cât e de nedreaptă memoria
omenească!! Gestul D[umnea]voastră e un firav gest
de reparaţie morală! Meritat!!

1. „Moşierul din Pipera”, milostivul guraliv şi extravagant,
personaj de „folclor nou”.

2. Vezi: Constantin Călin, „Zbaterile lui Tuwim” (1), în Me-
ridian 27, 1, nr. 10, noiembrie 2006, p. 10; (2), loc. cit., nr. 11,
decembrie 2006, p. 9.

XIV

Focşani, 11 mai 2007
Stimate domnule Profesor,

Iată noul număr al revistei „Saeculum” pe care-mi
permit să-l consider ceva mai substanţial decât prece-
dentele!! D-l Deşliu, deşi cu greu se mai poate deplasa
(în urma unei duble operaţii: cancer la colon şi ocluzie
intestinală), încearcă să asigure revistei un ritm lunar!!
Trebuie să cred şi eu că e posibil, deşi am suficiente în-
doieli! Tot înainte!

După cum vedeţi, scriitorii băcăuani îşi găsesc loc
în această revistă. De ce nu? Mai ales că vin cu articole
serioase! Mi-aş dori să fiu mai prezent, dar n-am prea
reuşit în ultima vreme să citesc şi să scriu prea mult! În
ceea ce o priveşte pe soţia mea, lucrurile merg bine –
intense exerciţii de recuperare, paralel cu tratamentul
de [cu] citostatice. La începutul lunii viitoare, va merge
la Cluj să o vadă d-l prof. acad. Ghilezan, ce are repu-
taţia de oncolog de nivel european. El va vedea şi va
stabili ce se va întâmpla în continuare (momentan, e
plecat în S.U.A.). Ciudat, dar „Vitraliu”... n-a apărut!!!

Noul meu număr de telefon este 0337103777 în re-
ţeaua UPC.

Cu aceeaşi reverenţă,
Mircea
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1. Nicolae Ghilezan (n. 1938), radiolog şi oncolog, mem-
bru corespondent al Academiei Române – Filiala Cluj.

XV

Focşani, 21 august 2008
Stimate domnule Profesor,

Iată opul... modest şi ca proporţii!
E o carte născută din amărăciune şi, uneori, exas-

perare. Pentru că nu am puterea să schimb ceva, am
scris, păstrând naivitatea celui care îşi imaginează că
rândurile (simţite, gândite şi scrise) sale pot influenţa în
mai bine! E singura mea şansă. Cât de bine am făcut-o
rămâne la aprecierea D[umnea]voastră!

Fireşte, la tehnoredactare, la un rând şi jumătate,
numărul paginilor (de la 78) va ajunge la aproximativ
100, aşa cum am prevăzut! Aştept, cu mare emoţie, pre-
faţa promisă. De acum, apariţia cărţii depinde de
D[umnea]voastră! 

Nu e necesar să retrimiteţi textul!
Doar prefaţa!

Complimente d-nei Călin, mii de mulţumiri,
Mircea

XVI

Focşani, 15 octombrie 2008
Stimate domnule Profesor,

În primul rând, îmi manifest sincera părere de rău
pentru problemele de sănătate pe care le are Doamna
D[umnea]voastră, căreia îi urez toate cele bune, dar să-
nătate în primul rând, ceea ce-mi doresc şi mie, de ce
n-aş recunoaşte-o?! Înţeleg foarte bine ce înseamnă
asta: suferinţă (nu neapărat fizică), o profundă îngrijo-
rare, un stres epuizant, eforturi foarte mari pentru a ră-
mâne pe linia de plutire... Doresc din toată inima şi sper
să se întâmple cât mai curând: doamna Călin să rede-
vină stăpâna autoritară a casei, partenerul ideal la cele
bune, şi [la] cele rele (inerente) ce vin din toate părţile,
factorul de echilibru necesar pentru orice om ajuns la o
vârstă mai înaintată. Aştept veşti dintre cele mai bune!!

În al doilea rând, vă informez că – probabil – voi fi
internat 1-3 zile la Pneumo Fiziologie (Bucureşti) pentru
investigaţii şi abia apoi d-na doctor (medicul meu cu-
rant) va putea evalua corect situaţia mea şi va putea lua
măsurile (strict) necesare. Vă voi ţine la curent cu fap-
tele, deşi – oricum ar sta lucrurile – mă îndrept decis
spre o pensionare prematură. Sentimentele sunt con-
tradictorii. Pe de o parte, mă sperie posibila izolare de
cei din jur şi resimt asta mai ales sâmbăta şi duminica,
când „urlu a pustiu!”..., nimeni şi nimic nu mă deran-
jează!... Ar trebui să mă bucur, nu-i aşa?! Pe de altă
parte, mi se făcuse lehamite de învăţământ cu forma-
lismul, fariseismul, vidul moral ce pustieşte întreg siste-
mul (elevi şi dascăli)... Aş fi semnat conştiincios
condica, statul de plată, aş fi dus o existenţă relativ li-
niştită, făcând faţă cu greu valului de schimbări (de la
semestru la semestru), de birocraţie şi impostură. Uşor-

uşor, mă voi echilibra, mă voi împăca cu situaţia, făcând
ceea ce ştiu mai bine.

Cât de repede veţi primi cartea (noastră)1 şi nr. 7 al
revistei „Pro Saeculum”. Editorialul2 vă este, parţial, cu-
noscut. Surpriza se va afla în partea necunoscută a tex-
tului... să sperăm că n-o să vă supăraţi pe mine. Când
voi reveni acasă, trebuie să-mi elaborez (deja) textele
pentru nr. 1/2009. Numărul 8/2008 este, în linii mari,
profilat. În măsura în care nu voi face faţă, din diverse
motive, mă va dubla Valeriu Anghel, aşa cum s-a întâm-
plat şi la nr. 7/2008.

Am primit „Personalităţile Bacăului” a lui Cornel Gal-
ben... Am câteva nedumeriri, dar omul merită felicitări
(ştiu foarte bine ce muncă enormă presupune fiecare
articol din carte)... Totuşi, de ce Gheorghe Chiţimuş şi
nu Petru Cimpoeşu?! De ce Carmen Voisei3 sau chiar
Mircea Dinutz şi nu Constantin Călin?!... Selecţie, înţe-
leg, dar... pe ce criterii?!4

Închei dorindu-i doamnei Călin sănătate şi bună-dis-
poziţie, iar D[umnea]voastră putere de muncă şi toate
cele bune!

Cu aleasă reverenţă,
Mircea

P.S. Peste puţin timp o să vă sun pentru a schimba
impresii (numărul 7 al revistei, cum vi se par cartea
etc.).

Acelaşi, D.

1. Tablete de Duminică (Ed. Pallas, 2008), pe care am pre-
faţat-o.

2. Vezi: „«Ce-i mîna pe ei în luptă?»”, în Pro Saeculum, 7,
nr. 7, octombrie 2008, pp. 1-2.

3. Gheorghe Chiţimuş (n. 1951), poet (apreciat de George
Bălăiţă şi Gheorghe Grigurcu), până atunci autor al unei sin-
gure cărţi (Cartea spiritului invers); Petru Cimpoeşu (n. 1953),
prozator de prim rang; Carmen Voisei, poetă şi graficiană, au-
toare în genul „literaturii pentru copii”.

4. Personalităţile Bacăului (Ed. Corgal Press, 2008),
volum scos „la ceas aniversar” (600 de ani de la prima ates-
tare a localităţii), îi reuneşte doar pe scriitorii, pictorii, compo-
zitorii, actorii, oamenii politici etc. „născuţi în Bacău” (p. 6).

XVII

Focşani, 24 decembrie 2008
Stimate domnule Profesor,

Dinspre Focşani – veşti amestecate. M-au colindat
toate clasele pe care le-am avut, am făcut o bună apro-
vizionare, ca pentru Crăciun, după tradiţie, m-a vizitat
şi Moş Crăciun care a venit chiar de două ori: o dată cu
„Istoria critică a literaturii române” a lui N. Manolescu1

(fosta mea clasă la dirigenţie), a doua oară cu nişte
greutăţi pentru exerciţii medicale în fiecare dimineaţă
(un coleg)... darnic şi nici măcar nu sunt sigur că am
fost suficient de cuminte ca să merit toate astea. În ul-
timul timp m-am simţit bine, aşa că m-am deplasat de
două ori la şcoală, la cumpărături şi... degeaba, să mă
mai vadă lumea. Am fost şi la Direcţia Muncii pentru un
pre-calcul. Când am luat rezultatul, nu vedeam bine îna-
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intea ochilor. Le dusesem Cartea de muncă... În actua-
lul sistem de calcul, voi primi 962 lei. Nici un leu mai
mult. Dacă mai adaug cei 481 lei de la Uniunea Scriito-
rilor, ar ieşi respectabila sumă de 1443 lei. Să facem un
calcul: 450 lei mă costă facturile pe timp de iarnă,
250  lei medicamentele (reţeta parţial compensată de-
păşeşte sensibil plafonul de 300 lei) şi 500 de lei me-
najera (plus alte înlesniri). Rămân mai puţin de 300 de
lei pentru mâncare (nimic altceva). Adică aproximativ
10 lei pe zi. Cunoştinţele mele de contabilitate se
opresc aici. Apar multe, multe întrebări la care nu ştiu
să răspund. Nu văd nici o soluţie! Cerşitul?! Concurenţa
e mare şi nemiloasă!! Nu cred că aş rezista, chiar dacă-
mi prezint CV-ul... în domeniul acesta n-am... valoare!!

Teoretic, mai există o şansă – medicul de la Protec-
ţia Muncii să facă un artificiu şi să mă treacă de la gra-
dul II de invaliditate (corect) la gradul I... Situaţia mea
materială ar deveni, categoric, suportabilă. Mă tem că
nu va risca. Nici eu n-aş face-o. Dar pentru că au venit
sărbătorile, pentru că m-am îngrijit – de data aceasta –
să am toate cele cuvenite, pentru că am primit vizite cu
adevărat agreabile, pentru că totul în jurul meu e numai
lumină şi căldură, cântec şi voie-bună, refuz să mă mai
gândesc la cele de mai sus şi mă voi bucura din plin de
fiecare clipă.

Cu toată dragostea pentru D[umnea]v[oa]stră şi pen-
tru Doamna Călin,

LA MULŢI ANI!!

1. Ed. Paralela 45, 2008.

XVIII

Focşani, 29 nov[embrie] 2010
Stimate domnule Profesor,

Pe aici toate bune şi frumoase: când plouă, când nu
plouă, când e soare, când se anunţă măsuri drastice de
austeritate! Nu mai ştie „bietul român” ce să creadă! Cu
sănătatea – cam tot aşa!

Două puncte la ordinea de zi, poate chiar trei:
1. În mod curios, d-na Valeria Manta Tăicuţu1 mi-a

trimis două exemplare din „Spaţii culturale” şi m-am
gândit că nu v-ar deranja dacă v-aş trimite unul!

2. La sugestia şi insistenţele Magdei Ursache2 am
trimis – prin poşta electronică – un articol de atitudine
lui Dan Culcer3 la Paris şi am avut surpriza să-l văd apă-
rut după o zi, însoţit de o foarte elegantă şi flatantă scri-
soare a redactorului-şef! Vă trimit textul cu pricina!

3. Mai bine de trei săptămâni m-am istovit scriind
două cronici promise de mult: „Testamentul din strada
Nisipuri” a lui Şerban Codrin4 (ediţia definitivă stă să
apară, e în căutare de sponsori) şi „Pe prag” a lui Liviu
Ioan Stoiciu5. În sfârşit, voi citi cu plăcere opul
D[umnea]voastră şi, evident, voi scrie! O întrebare – şi
vă rog să-mi răspundeţi cu toată sinceritatea – v-ar su-
păra dacă aş publica comentariul la „Stăpânirea de
sine” în altă parte, la altă revistă?6 De două săptămâni
d-na Deşliu7 se află – ca însoţitoare – în spital cu mama
ei, la Fundeni! Nu mai am speranţe să văd revista apă-
rută până în Crăciun! Dar soluţii se găsesc! Lectura (cu

fişe) va dura! Dar vreau să iasă un lucru serios! Aştept
un răspuns (nu e nici o grabă!) telefonic! 

Complimente doamnei Călin, toate cele bune şi fru-
moase,

Mircea

1. Valeria Manta Tăicuţu, poetă şi prozatoare, director al
revistei Spaţii culturale (Râmnicu Sărat).

2. Magda Ursache, prozatoare şi eseistă cu atitudini de o
inepuizabilă combativitate.

3. Dan Culcer (n. 1941), jurnalist, critic literar (practicant
consecvent al criticii sociologice), traducător.

4. Şerban Codrin, pseudonimul literar al lui Şerban Ioan
Denk (n. 1945), poet şi dramaturg.

5. Liviu Ioan Stoiciu (n. 1950), scriitor „inconfundabil”, cu
„o carte de vizită impresionantă” (Mircea Dinutz), în care se
cuprind poezii, proză, memorialistică, totul de factură adesea
„insurgentă” (id.).

6. Vezi: „Moralistul şi «Vizuina de hârtie» de la Bibliotecă
la Viaţă şi iarăşi înapoi...”, în Spaţii culturale, nr. 16, mai-iunie
2011, p. 25.

7. Nina Deşliu, soţia fondatorului revistei, susţinătoarea te-
nace a tuturor demersurilor administrative necesare funcţio-
nării ei, director al publicaţiei începând de la nr. 87-88 (2-3),
2013.

XIX

20 ianuarie 2012
Stimate domnule Profesor,

De mult nu v-am adresat o epistolă „propria manu”,
aproape am pierdut obişnuinţa! Motivul principal, recu-
nosc, e cotizaţia la Uniunea Scriitorilor. Pur şi simplu,
vreau să scap de o grijă! Dar e şi plăcerea de a comu-
nica – şi pe această cale – cu D[umnea]voastră! Am tri-
mis cartea1, cum am spus, în toate direcţiile, având, cel
puţin, garanţia că oamenii aceştia, cărora le-am
trimis-o, o vor citi şi vor înţelege mesajul meu. De vân-
dut, oricum, nu pot să vând nimic – nu mă ajută nimeni!
Măcar bucuria asta o să am! Ecourile sosite, telefonic
sau prin e-mailuri – sunt pozitive! Să sperăm că unele
dintre acestea vor fi însoţite de aprecieri în presa lite-
rară.

Lucrăm la revistă – mai am de lucrat la Revista re-
vistelor (nici o grabă) şi mai sunt de sosit 6-7 materiale
(aşteptate, dorite), pentru că materiale sunt din abun-
denţă. Vrem să fie totul gata, inclusiv tehnoredactarea,
până la 15 februarie, pentru că la tipar nu putem să-i
dăm drumul până nu se aprobă bugetul la judeţ – asta
se va întâmpla în cursul lunii martie. Eu vă trimit acum
banii şi legitimaţia, dar n-aveţi nici un motiv să vă grăbiţi!
Când s-o putea, când aveţi drum pe acolo! Mai ţinem
legătura telefonic! 

Complimente doamnei Călin, toate bune şi fru-
moase,

Mircea

1. Scriitori vrânceni de ieri şi de azi, Ed. Zigotto, 2011.
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Ultimele luni ale anului 1920 au fost dificile pentru
Duiliu Zamfirescu. Era în acel timp preşedinte al Came-
rei Deputaţilor, după ce fusese pentru o scurtă perioadă
(13 martie-13 iunie) ministru de Externe, în al doilea ca-
binet Al. Averescu. Portofoliul respectiv a fost preluat de
Take Ionescu, diplomat cu mare cotă de credibilitate în
Occident, iar generalul îi oferise, compensatoriu, pre-
şedinţia Camerei, pe care o exercitase cu tact, fapt re-
marcat în septembrie chiar de liberali în oficiosul lor
Viitorul şi apoi în gazeta România Nouă, condusă de un
acolit al lor, George D. Creangă. Peste trei luni lucrurile
se schimbă dramatic. Zamfirescu era atunci nu numai
preşedintele Camerei, calitate în care solicita „aleşilor”
un nou mandat, ci şi preşedintele Consiliului de admi-
nistraţie al Societăţii „Reşiţa”, proaspăt naţionalizată de
averescani, fără a se da partea leului Partidului Naţional
Liberal. Acţiunile societăţii (profilată pe industria meta-
lurgică), în valoare de 49.000.000 lei, n-au mai fost lan-
sate pe piaţă prin subscripţie publică, ci împărţite mai
cu seamă senatorilor şi deputaţilor guvernamentali.
Zamfirescu ar fi deţinut el însuşi 500 de acţiuni.

Liberalii, cu un grup parlamentar minuscul în urma
alegerilor din mai-iunie 1920, când obţinuseră doar
nouă mandate din totalul de 369, se precipită în a-i cere
demisia pe motive de moralitate. „Cum rămâne cu si-
tuaţiunea mai mult decât delicată a d-lui Duiliu Zamfi-
rescu, preşedintele Camerei, care e în acelaşi timp şi
membru în consiliul de administraţie al «Reşiţei»?” se
întreabă clamoros Viitorul din 5 noiembrie 1920. I se
asociază imediat România Nouă, motivul supărării fiind
aici o sarcastică replică zamfiresciană la adresa unui
proiect „patriotic”, „Educaţia cetăţenească”, demascat
cu vervă de N. Iorga de la tribuna Camerei. Lovit în
amorul propriu, iniţiatorul acestuia, George D. Creangă,
în acel moment director al Băncii Generale (controlată

de liberali!), recurge la o manevră odioasă: susţine că
datoriile lui Duiliu Zamfirescu la banca respectivă, în
cu antum de 46.000 lei, ar fi fost achitate de nemţi în tim-
pul ocupaţiei din 1916-1918, ca răsplată pentru comu-
nicarea Sufletul războaielor în trecut şi în prezent, ţinută
în aula Academiei Române în 7 noiembrie 1914. Con-
ştient de riscurile unui război pe două fronturi şi de lipsa
de dotare cu armament a armatei, academicianul se
pronunţase atunci pentru neutralitatea României. 

Timp de două luni gazetele liberale fac mare tapaj
pe seama „traficului de conştiinţă” la care s-ar fi dedat
cu ani în urmă Duiliu Zamfirescu. Am prezentat sara-
banda articolelor infamante în Duiliu Zamfirescu, Opere
VI. Partea a II-a. Publicistică şi memorialistică (1917-
1921). Ediţie îngrijită de Ioan Adam şi Georgeta Adam,
Editura Minerva, Bucureşti, 1987, pp. 324-338, aşa că
nu voi mai insista asupra ei. Acuzaţiile erau false! Ri-
postând de la tribuna Camerei, Zamfirescu a adus dez-
minţirile şi clarificările necesare. Extrasul de cont emis
de Banca Generală confirma achitarea datoriilor de
către preşedintele Camerei. Şi „documentele” furnizate
de adversar erau scrise de altă mână şi purtau, fiecare,
notificarea „Se va debita Fără aviz”. Prin urmare, Zam-
firescu n-a ştiut. În plus, poliţa publicată nu avea men-
ţiunea achitat, uzuală în practica băncilor după
efectuarea plăţilor. Iar Banca Generală nu s-a sfiit să
încaseze, cu dobânzile cuvenite, suma pe care pretin-
dea că o achitaseră germanii. Mai mult, Creangă nu pu-
blicase în facsimil paginile din registrele de contabilitate
care ar fi dovedit că banca a primit plata de la Roselius
(un agent german) în numele lui Duiliu Zamfirescu şi că
a operat plata în mod valabil, după normele dreptului
comercial. Replica preşedintelui Camerei a fost edifica-
toare, iar deputaţii au votat o moţiune de incriminare a
campaniei de rea-credinţă dusă de liberali împotriva li-

Ioan Adam

DUILIU ZAMFIRESCU, 
„DISCURSURI PARLAMENTARE”
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derului său. 
A doua zi după publicarea, în Îndreptarea, a dis-

cur sului lui Duiliu Zamfirescu, la Senat, aflat atunci în
clădirea fostei Biblioteci Centrale de Stat, s-a produs
atentatul cu bombă căruia i-au căzut victime senatorii
Dimitrie Greceanu (ministrul Justiţiei) şi Spirea Gheor-
ghe. A fost ucis în deflagraţie şi episcopul unit (de Ora-
dea Mare) Demetriu Radu. Au mai fost răniţi
preşedintele Senatului, generalul Constantin Coandă,
fost prim-ministru, şi episcopii ortodocşi Nifon şi Roman
Ciorogariu. În memoria victimelor s-au organizat fune-
ralii naţionale şi o ceremonie de doliu la care au luat cu-
vântul notabilităţi politice.

Alocuţiunea lui Duiliu Zamfirescu a fost rostită în
13  decembrie 1920 în rotonda Ateneului Român. La
adunarea de doliu organizată de Parlament în memoria
victimelor atentatului de la Senat au mai ţinut cuvântări
Take Ionescu, ministru de Externe, Octavian Goga, mi-
nistrul Artelor, şi Constantin Banu. Sub titlul Funerariile
lui Dimitrie Greceanu şi ale Episcopului Radu, acestea
au fost tipărite în numărul din ziua următoare al Îndrep-
tării. Republicat acum pentru prima dată şi neinclus în
bibliografii, discursul scriitorului, devenit o scurtă vreme
politician influent, confirmă o teză pe care o formulase
mai demult: necesitatea concilierii şi a solidarităţii cla-
selor sociale opuse în numele idealului naţional. Boierul
Dimitrie A. Greceanu şi ţăranul Demetriu Radu, ambii
căzuţi în lupta cu duşmanul extern, erau, în ochii lui,
polii unei demonstraţii pe care o mai făcuse în Romanul
Comăneştenilor şi în articole din Convorbiri literare, Ro-
mânul, Curierul Putnei şi Îndreptarea.

Din diverse motive, despre autorii atentatului s-a
scris şi s-a vorbit puţin. Actul terorist fusese săvârşit de
un comando format din trei anarhişti evrei: Max
Gol dstein (1898-1924), Leon Lichtblau şi Saul Osias,
animaţi toţi de puternice sentimente antiromâneşti. Li-
derul grupului, Goldstein, nu era la prima ispravă de
acest fel. În pofida vârstei fragede, avea deja o biografie
încărcată de „revoluţionar”. Născut într-o familie de mici
comercianţi, s-a simţit atras de timpuriu de bolşevism.
Era expert în explozibile şi-şi pierduse o mână
(dreapta!) pe când mânuia un amestec detonant. De
ciotul rămas îşi ataşase un cârlig, care-i va aduce ulte-
rior o poreclă sinistră: „monstrul cu cârlig”. Condamnat
prin 1917/1918, la zece ani de închisoare, trecuse Nis-
trul şi se prezentase la şcoala Ceka de diversionişti din
Odesa, condusă de Abraham Grinstein. După cursuri în
care se făcuse remarcat, a fost trimis în România, cu
dotări materiale şi financiare corespunzătoare. Prima
dovadă de ataşament la ideile „revoluţiei mondiale” a
fost atentatul din noiembrie 1920 contra expresului
„Simplon” în care călătorea Constantin Argetoianu, mi-
nistru de Interne în cabinetul Averescu şi anticomunist
fervent. Bomba a distrus o jumătate din vagonul minis-
terial, dar Argetoianu se afla în partea cealaltă. Tenace,
Goldstein şi-a propus un obiectiv mai spectaculos. Îm-
preună cu tovarăşii din „troică”, a plasat o bombă arti-
zanală (de fapt, un obuz nemţesc de 75 mm prevăzut
cu ceas şi mecanism detonator) în clădirea Senatului.

Ţintele majore erau C. Argetoianu şi Octavian Goga,
dar se sconta pe un număr de victime mai mare. Dis-
pozitivul ar fi trebuit să explodeze la ora 15.00, în toiul
şedinţei, dar deflagraţia s-a produs cu 20 de minute mai
devreme, când asistenţa era încă rară. Ajutat de „reţea”
să fugă din ţară, Goldstein a revenit în România pe la
Ruse-Giurgiu în octombrie 1921, când a fost arestat la
Călugăreni, purtând asupra lui 15 kg de explozibil. În 28
iunie 1922 a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă.
A murit la Doftana în 1924, după 57 de zile de grevă a
foamei. Comuniştii s-au dezis de el, dar l-au folosit... 

RĂSPUNS UNoR CAloMNII

DECLARAŢIILE D-LUI DUILIU ZAMFIRESCU
Preşedintele Camerei arată în Adunare caracterul

calomnios al învinuirilor ce i se aduc.
După notele stenografice

Şedinţa se deschide la ora 14.30 sub preşedinţia
d-lui dr. Avram Imbroane, vicepreşedintele Adunării,
asistat de d-nii secretari Iacob Lazăr, V. Roşeteanu şi
I.  Lungu.

Prezenţi 270 d-ni deputaţi.
Se dă citire sumarului şedinţei precedente care se

aprobă.
D. DUILIU ZAMFIRESCU: D-le preşedinte, cer cu-

vântul în chestiune personală.
D. DR. AVRAM IMBROANE, vicepreşedinte: D. Dui-

liu Zamfirescu are cuvântul în chestiune personală.
D. DUILIU ZAMFIRESCU: D-lor deputaţi, de câtva

timp se urmează în presă o campanie odioasă în contra
mea, ca om, şi mai cu seamă, în ultimele timpuri, ca
preşedinte al Camerei. Ca om, vă declar că dispreţul
meu este aşa de mare pentru această campanie, încât
ea nu ajunge la înălţimea lui, dar ca preşedinte al Ca-
merei nu pot să o trec sub tăcere, şi cred că sunt dator
d-voastre o explicaţiune completă asupra acestei ches-
tiuni.

VOCI: Aşa este!
D. DUILIU ZAMFIRESCU: Preşedintele Camerei nu

poate să fie nici măcar bănuit. 
(Aplauze)
VOCI: Aşa este! Foarte bine!
D. DUILIU ZAMFIRESCU: D-lor, îmi pare rău de un

singur lucru: că am să atac o persoană care reprezintă
un pamflet, şi care persoană nu face parte din Parla-
ment, prin urmare nu se poate apăra. Cum însă acesta
reprezintă codiţa unui partid, rog pe acela dintre colegii
noştri cari se solidarizează cu pamfletul acesta, să-i ia
apărarea. Şi, fiindcă, d-lor deputaţi, nu vreau să fac prea
multe digresiuni, vă rog să-mi permiteţi a vorbi după
note.

Educaţia cetăţenească
În polemica mea cu partidul liberal relativă la „Re-

şiţa”, faimosul dr. Creangă1 intră în scenă ca să joace
un rol odios.
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Acest personaj umoristic se găseşte în drumul meu
printr-un capriciu al împrejurărilor. Iată cum:

În cursul prezentei sesiuni parlamentare a venit la
Cameră într-o dimineaţă Mitropolitul Moldovei, spre a
mă ruga să intervertesc ordinea zilei şi să fac să se ia
în discuţiune un proiect de lege din iniţiativă parlamen-
tară, prin care se recunoştea calitatea de persoană mo-
rală unei societăţi: „Educaţiunea cetăţenească”. Cum
nu aveam niciun cuvânt ca să nu satisfac această do-
rinţă a Înalt Prea Sfinţiei Sale, m-am grăbit să cer Ca-
merei intervertirea ordinei de zi, ceea ce Camera a
aprobat.

Care nu mi-a fost mirarea când am văzut cu ce sen-
timente primea Parlamentul această „Educaţiune cetă-
ţenească”.

Cel dintâi care a luat cuvântul împotriva „Educaţiunii
cetăţeneşti” a fost d. Iorga. D-sa a declarat că în dosul
acestei „Educaţiuni” se ascunde o imoralitate patentă,
adică un ziar-revolver şi un om odios.

După d. Iorga a luat cuvântul cineva din majoritate.
Aceleaşi sentimente.

După aceea a vorbit un alt deputat. Tot în acelaşi stil.
Văzând succesul pe care îl are proiectul de lege şi

mirat că nici chiar propunătorii săi nu-l susţin, m-am
adresat Camerei în aceşti termeni: „D-lor, nu ia nimeni
cuvântul să susţie acest cadavru?” Tăcere mormântală.

Atunci am întrebat despre ce jurnal era vorba şi cine
era „omul odios”. Mi s-a spus că jurnalul se numea „Ro-
mânia Nouă”, iar omul se numea dr. Creangă. Nu cu-
noşteam ziarul, dar cunoşteam omul. Atunci am înţeles
simţimântul Camerei. Cu toate acestea, fiindcă interve-
nise Mitropolitul Moldovei, am votat pentru.

Legea a fost respinsă cu un rar entuziasm. Însă,
printre puţinele voturi pe cari le-a obţinut, a fost şi votul
meu.

Iată faptele.

Dosarul Günther
De acum începe infamia.
Personajul absurd, care răspunde la numele vegetal

de doctorul Creangă, în loc să tacă sau să discute cu
d-nii din Cameră cari l-au zugrăvit aşa cum este şi i-au
respins legea, publică o notiţă în pamfletul „România
Nouă”, prin care aruncă toată vina asupra mea, care
i-am taxat „Educaţiunea cetăţenească” de „cadavru” şi
zice despre mine textual: „După un discurs filogerman,
rostit în Academie, figurează pe lista conrupătorilor ger-
mani cu o compensaţie de câteva zeci de mii de lei”.

Am arătat prin publicitate cât este de neruşinată
această acuzaţie. Aş putea să mă dispensez de a re-
veni asupra ei. Cum însă gazetele de şantaj strecoară
pe fiecare zi câte o picătură de venin, prezint Camerei
dovezile scrise, prin care se stabileşte că e vorba de o
operaţiune de bancă, controlată după toate regulele,
prin poliţe şi borderouri, iar nu despre dosarul „Gün-
ther”, în care se ştie cu siguranţă că sunt înscrişi atâţia
liberali.

D. AMOS FRÂNCU2: Nu se ştie însă dacă nu sunt
false înscrisurile.

VOCI: Să se aducă dosarul Günther.
D. DUILIU ZAMFIRESCU: Eu sunt cel dintâi care

rog, care implor pe cei cari îl au, să-l aducă (Aplauze
prelungite!) şi să se ia act de dorinţa noastră ca acest
dosar Günther să se aducă aci. (Aplauze prelungite.)

D. M. D. BERLESCU: D-lor, şi noi cerem ca acel
dosar al lui Günther să fie adus aci. 

D. DUILIU ZAMFIRESCU: D-lor deputaţi, acest
dosar a fost la Înalta Curte de Casaţie, ea nu poate să
păstreze dosare secrete. Dosarul se găseşte undeva,
nu ştiu unde, fac apel la cel care îl are, să-l scoată şi
să-l aducă aci. (Aplauze prelungite.)

Şi mai întâi, cum a făcut faimosul Creangă timp de
aproape trei ani, din ziua în care   s-a întors la Bucureşti
şi a luat cunoştinţă de dosarele Băncii Generale? În in-
tervalul acesta eu am atacat partidul liberal, l-am com-
bătut în alegeri, am scris articole violente, sub propria
mea iscălitură şi nimeni nu a îndrăznit să vorbească de
bani nemţeşti. A trebuit să se ridice un pamflet, care
confundând Camera cu prezidentul ei, să atace pe pre-
zident, ca să scape de ruşinea ce i-a făcut Camera.

Dar, d-lor, eu am fost preşedintele d-voastre şi anul
trecut, şi am avut de suportat asalturi grave din partea
opoziţiei. Cum a tăcut Banca Generală şi faimosul
Creangă atâta timp şi numai după ce i s-a respins legea
am devenit vândut nemţilor?

Ce spun actele
Iată acum actele. Am publicat prin ziare borderoul

Băncii Generale, din care se vede că, la 1 ianuarie
1917, contul meu curent era deschis, că prin urmare,
nimeni nu plătise poliţele mele. Am publicat de asemeni
scrisoarea Băncii Generale, prin care se constată că
banca a încasat de la mine, pe lângă plata poliţelor de
46.000 lei şi suma de lei 12.121, dobânda pe 1351 zile,
de la 1 ianuarie 1917 până astăzi.

D. AMOS FRÂNCU: Fiindcă d. Creangă a afirmat
că banii s-au dat fără dobândă. Onoarea personală
trece peste discuţiunile politice.

D. DUILIU ZAMFIRESCU: D-lor, am fotografiat ac-
tele pentru că îmi era teamă să nu dispară. Şi-mi per-
miteţi, ca în fiecare sector al Camerei să trec câte o
fotografie. (Urmează contul care a fost publicat de ziarul
nostru)

D-lor deputaţi, iată ce zice scrisoarea „Băncii Gene-
rale”:

Bucureşti, 22 octombrie 1920
D-lui Duiliu Zamfirescu
Loco Hotel Boulevard

Cu referire la scrisoarea noastră din 11 curent, a
cărei copie vă o remitem alăturat, vă înaintăm odată cu
aceasta extrasul contului d-voastre curent încheiat pe
16 septembrie a.c., cu un sold de:

Lei 12.121 în favoarea noastră.
În urma achitării acestei sume contul d-voastre este

achitat, iar poliţele ce ni le-aţi dat la timpul său le con-
siderăm ca anulate şi vi le vom libera pe dată ce vom fi
în posesiunea lor.

Cu toată stima,
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Banca Generală a Ţării Româneşti
P. Ştefănescu (indescifrabil)

D-lor, în infamia aceasta de jurnal se afirmă cum că
patru dintre poliţele mele de câte 10.000 de lei au fost
plătite la 27 februarie 1915.

Dacă lucrul este aşa, dacă prin urmare contul meu
curent a fost închis, cum se poate ca să mi se dea un
extras de cont curent care începe la 1 ianuarie 1917 şi
cum se poate să mi se ceară să plătesc dobânda pentru
1354 de zile? (Aplauze)

O VOCE: Se poate! Ce nu se poate în Ţara Româ-
nească?

D. DUILIU ZAMFIRESCU: Chestiunea e simplă: ori
sunt deschis cu contul curent şi atunci nimenea nu mi-a
putut plăti poliţele; ori mi le-a plătit cineva şi atunci con-
tul curent este închis. Aceasta este contabilitate ele-
mentară şi nimeni nu poate să iasă din cleştele acesta.

Dar, d-lor, după ce am publicat aceste documente,
Banca Generală, prinsă în situaţiune sau de a fi calom-
niat sau de a fi primit de două ori plata aceloraşi poliţe,
se ravizează şi îmi scrie această scrisoare. V-o citesc
în întregime.

Bucureşti, 15 noiembrie 1920
D-lui Duiliu Zamfirescu
Loco Hotel Boulevard

Ca urmare la scrisoarea noastră din 22 octombrie
1920, şi de care d-voastră aţi făcut uz public şi pentru a
se preciza bine că banca noastră n-a încasat – în mod
ascuns – o sumă de două ori, ceea ce ar constitui un
precedent neadmisibil în băncile cu conducere cinstită,
ţinem a vă repeta şi în scris ceea ce verbal v-am comu-
nicat la timp în câteva rânduri că suma de 46.000 lei ce
d-voastră aţi datorat Băncii Generale Române şi
anume:

lei 3.000 la 2 ianuarie 1915
lei 40.000 la 14 februarie 1915
lei 3.000 la 23 iunie 1915
A fost deja achitată;
Lei 40.000 la 27 februarie 1915 din contul L. Rose-

lius
Lei 6.000 la 31 decembrie 1916 din contul

R.  Schmidt.
Ordinul de achitare din conturile menţionate şi cu

operaţiunile de înregistrare efectuate a fost dat de
O.  Petersen.

Deşi eram în dreptul nostru de a refuza o nouă achi-
tare a unei sume deja achitată, totuşi, în insistenţele
d-voastre că nu voiţi să recunoaşteţi operaţiunea făcută
de Petersen, am primit o nouă achitare din partea
d-voastră, urmând să se efectueze la prima ocaziune
în mod definitiv această operaţiune.

De altfel, comitetul de direcţiune al Băncii, în şedinţa
sa din octombrie 1920, pus în cunoştinţă de această
chestiune princip[i]ală de a încasa o sumă de două ori,
a opinat – tocmai pentru a se preciza bine situaţiunea
Băncii – a vi se comunica în scris că suma ce datoraţi
a fost deja achitată, Numai din eroarea funcţionarilor co-

respondenţi vi s-a predat scrisoarea fără această men-
ţiune, ceea ce vă comunicăm prin prezenta.

Rămâne bine stabilit că Banca noastră n-a încasat
suma de două ori decât cu cunoştinţa d-voastră şi în
urma insistenţei d-voastră.

Cu toată stima,
Banca Generală a ţării româneşti
P. Ştefănescu  Pantelimon Sitescu  

La această scrisoare am răspuns Băncii Generale:
„D-lui preşedinte al consiliului de administraţie al

Băncii Generale, căci nu mai aveam acum încredere în
director.

D. AMOS FRÂNCU: Cu drept cuvânt.
D. DUILIU ZAMFIRESCU:

1920, noiembrie 17
D-lui preşedinte al Consiliului de administraţie al

Băncii Generale a ţării româneşti
Bucureşti
Direcţiunea Băncii Generale a ţării româneşti îmi

adresează o scrisoare pe care refuz a o primi, conside-
rând-o ca un monument de absurditate de care nu fac
răspunzător consiliul întreg al Băncii, ci numai pe d. di-
rector Creangă, autorul unei notiţe injurioase apărută în
ziarul său „România Nouă”.

D-lor, poate nu înţelegeţi bine nexul între acest
domn, jurnalul „România Nouă” şi Banca Generală.

D-sa este director la Banca Generală, director şi pro-
prietar al ziarului „România Nouă” şi un fel de secretar
la această „Educaţiune cetăţenească”.

Domnul acesta, care confundă interesele băncii cu
acelea ale societăţii „Educaţia cetăţenească” şi cu inte-
resele gazetei sale, şi-a permis a afirma că eu am luat
bani de la nemţi, aceasta pentru a-şi răzbuna de faptul
că Parlamentul, într-o şedinţă prezidată de mine, a bat-
jocorit „Educaţia cetăţenească”, respingând recunoaş-
terea ei ca persoană morală.

Scrisoarea Băncii Generale este absurdă, fiindcă
vrea să dovedească un lucru extraordinar şi anume: că
poliţele mele de 46.000 lei au fost plătite din ordinul d-lui
Petersen, că ele au fost plătite încă o dată de mine, dar
că Banca Generală nu le-a încasat de două ori.

Din punct de vedere bancar, dilema este simplă: sau
afirmaţiunea Băncii Generale că poliţele mele au fost
plătite este exactă, şi atunci a încasa încă o dată o da-
torie deja plătită constituie o faptă mult mai gravă decât
un procedeu inadmisibil la băncile cinstite, sau este ine-
xactă, şi atunci Banca Generală calomniază.

Sunt două luni de când am plătit poliţele, şi niciun
moment n-a fost vorba „de a elucida la prima ocaziune
în mod definitiv această chestiune”. Banca Generală
mi-a trimis un borderou în regulă şi mi-a luat dobândă
12.000 lei de la 1 ianuarie 1917 până astăzi. Dacă po-
liţele mele ar fi fost achitate în 1915, atunci contul meu
curent trebuia să fie închis, iar Banca Generală nu avea
de unde să extragă conturi şi nici într-un caz nu trebuia
să-mi ceară dobândă.

Realitatea este însă că poliţele mele nu au fost plă-
tite de nimeni, iar adnotaţiunile din registrele d-voastră,
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dacă sunt exacte, constituiesc o infamie, de care nu am
avut nicio idee până când nu a apărut perfidia din ziarul
d-lui Creangă.

În anul 1918, când fiul meu demobilizat a putut veni
în teritoriul ocupat, a avut misiune din partea mea a se
prezenta la toate băncile cu care aveam a face, precum
Banca Marmorosch, Banca de credit, Banca Româ-
nească, Banca Chrisoveloni, Banca Ilfov şi Banca Ge-
nerală.

Prezentându-se la Banca Generală a fost primit de
d. Paraschivescu-Bosnief, pe atunci şeful contenciosu-
lui. D. Bosnief mi-a confirmat lucrul acesta la Iaşi, adău-
gându-mi că poliţele mele nu se găsesc, dar că la
reîntoarcerea noastră la Bucureşti, ele pot fi mandate
prin tribunal, dacă ţin să le plătesc.

Astfel stând lucrurile, d-le preşedinte, vă rog să-mi
permiteţi a considera scrisoarea Băncii Generale ca
nulă şi neavenită şi să-mi exprim infinita mea mirare că
un om ca d. Creangă, care e în stare să comită aseme-
nea lucru, poate rămânea la direcţia Băncii Generale.

Concluziune
Astfel stau lucrurile. Public toate actele şi documen-

tele ce pot lumina opinia ţării. Însemnările d-lui
Creangă, descalificările d-lui Mavrodi3 au o latură umo-
ristică: dat fiind că este în însuşirile plevuştei liberale de
a strecura pe fiecare zi câte o mică doză de calomnie,
prefer să spulber dintr-o dată înscenarea acestui grup
de răufăcători, în spatele cărora se ascunde un laş.

Averea mea actuală este mai mică decât aceea din
1914. Germanii mi-au dărâmat casele din comuna Pă-
teşti, casele şi depozitele din comuna Vârtişcoi, mi-au
ridicat corespondenţa cu Maiorescu. Pagubele ce mi
s-au cauzat se ridică la cifra de 1.000.000.

Doresc să ştiu dacă averea vegetalului Creangă a
pătimit aceeaşi soartă. La 1907, când se vâra în sufletul
lui Dimitrie Sturdza şi făcea anticameră la Ministerul de
Externe cu cea mai vastă imbecilitate statistică ce a
putut să iasă din capul unui prost, elevul lui Wagner4 îşi
punea micuţul său picior de elefant pe un cipic destul
de scâlciat. Astăzi este mare capitalist, ca toţi băieţii de
la gara Vintileanca şi Boboc, cari în timpul neutralităţii
au exploatat pe germani, iar în timpul războiului pe
aliaţi.

Pe când eu la Iaşi, mă împrumutam la Banca Chri-
soveloni, la Banca de credit şi la însăşi Banca Româ-
nească; pe când fiii mei erau amândoi răniţi pe front, pe
când tremuram de soarta ţării care pierea, sicofanţii de
astăzi trăiau în huzururi, unul rămas sub ocupaţia nem-
ţească, altul dând bani cu dobândă la Iaşi, un al treilea
vânzând bocanci ministerului muniţiilor.

Trebuie să fie cineva profund amoral sau complet
cretinizat, ca să îndrăznească să mă acuze pe mine de
venalitate, când acel cineva se numeşte Creangă sau
Tancredo Suini, sau alt mamifer liberal din clasa mar-
supialelor, adică a animalelor înzestrate cu pungă.
(Aplauze, mare ilaritate)

Dacă înţeleg [că] partidul liberal se solidarizează cu
sicofanţii aceştia şi cu politica economică pe cari o duc

salariaţii d-lui Vintilă Brătianu, vom fi siliţi să reluăm răs-
punderile războiului5, adică lanţul acela de turpitudini
asupra căruia am aruncat cu dezgust pământul uitării.
(Aplauze prelungite, strigăte de bravo)

D. AVRAM IMBROANE, VICEPREŞEDINTE: D. de-
putat Berlescu are cuvântul.

Moţiune
D. M. D. BERLESCU: D-lor deputaţi, am onoare a

vă propune următoarea moţiune:
Ascultând explicaţiunile date de d. preşedinte al

Adunării, în ceea ce priveşte acuzaţiunile ce i s-au adus
şi înfierând campania de rea-credinţă dusă împotriva
sa, Camera trece la ordinea zilei. (Aplauze prelungite)

Îndreptarea, III, 280, 7 dec. 1920, pp. 1, 2

***

[VICtIMElE DAtoRIEI]

În numele Adunărei Deputaţilor, aduc, înaintea ră-
măşiţelor pământeşti ale lui Dimitrie Greceanu6, prinosul
unei desăvârşite admiraţii pentru sufletul ce a zburat
dintre noi.

Născut pe treapta de sus a clasei noastre sociale,
el a ştiut să justifice această parţialitate a destinului, ră-
mânând integru şi cavaler în viaţa publică, bun şi iubitor
în viaţa sa casnică.

Înzestrat de natură cu un echilibru perfect în facul-
tăţile sufleteşti, bărbatul acesta dispare într-un moment
în care şi Patria şi Tronul aveau nevoie de armonia min-
ţii sale. Dar el dispare, victimă a datoriei, ceea ce, în re-
constituirea României Mari, este cea mai desăvârşită
răsplată a unei vieţi de erou.

Cer voie să depun la picioarele văduvei sale, odată
cu expresia de jale a Parlamentului, omagiul respectului
şi al durerei mele personale.

Iar tu, Prea Sfinte Părinte Dimitrie Radu7, care ai
venit de peste munţi să cimentezi Unirea în Stat şi în
Biserică, în Senatul României Mari, şi aci ţi-ai găsit
moartea, – tu, care ai plecat din pătura umilă a poporu-
lui, ca să ajungi, prin darurile tale sufleteşti, la treapta
înaltă a Episcopatului, iar acum să odihneşti, în această
ţară a tuturor libertăţilor, alături de boerul, devenit amicul
şi colegul tău de Parlament şi omorât ca şi tine de
aceeaşi mână criminală, – tu, unsul Domnului, când su-
fletul tău va ajunge la tronul de lumină al Tatălui Ceresc,
implor sprijinul lui pentru Patria noastră, – şi ţie-ţi va fi
ţărâna uşoară şi vor creşte flori pe mormântul tău şi pe
acela al părinţilor tăi în Ardealul dezrobit.

Îţi aduc şi ţie prinosul de durere şi admiraţie al Par-
lamentului, nobilă victimă a datoriei.

Îndreptarea, III, 286, 14 dec. 1920, p. 4

1. George D. Creangă (1875-1940), economist şi statisti-
cian liberal. Iniţial „vătaf de curte” al lui Dimitrie Al. Sturdza,
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apoi protejat al lui I. I. C. Brătianu, şi-a făcut studiile la Leipzig
şi Berlin. A fost primul director al Statisticii (resort din Ministerul
Finanţelor), secretar general în Ministerul de Industrie şi Co-
merţ, consilier financiar al delegaţiei române la Conferinţa de
pace de la Paris, director al Băncii Generale. Şi-a îmbogăţit
palmaresul ocupaţiilor fiind director al „ziarului-revolver” Ro-
mânia Nouă şi… profesor universitar. Autor al unor studii pe-
destre despre Proprietatea rurală în România (1907),
Consecinţele financiare ale războiului actual, Instituţiile finan-
ciare puse sub sechestru (1919). Alte studii au apărut în limbi
străine: Les Finances roumaines sous le régime de l’occupa-
tion et de la paix allemandes, Hoover institution on war, revo-
lution and place, Stanford, California, 1926. Om de afaceri cu
o moralitate îndoielnică, s-a implicat în numeroase matrapaz-
lâcuri, care i-au rotunjit o avere considerabilă. 

2. Amos Virgiliu Frâncu (1866-1933), avocat şi om politic
român. După absolvirea Liceului Catolic din Sibiu, a urmat
cursurile Facultăţii de Drept din Budapesta, unde şi-a luat şi
doctoratul în mod strălucit. Şi-a completat pregătirea juridică
la Paris. Jurist, poliglot, orator faimos, a fost în 1894 apărăto-
rul „memorandiştilor” acuzaţi că au difuzat în presa internaţio-
nală documente ce dovedeau regimul opresiv rezervat
românilor ardeleni de autorităţile maghiare. În 1918 a fost unul
dintre organizatorii gărzilor naţionale şi a participat ca delegat
la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, iar după acest
an crucial în istoria noastră s-a consacrat apărării drepturilor
moţilor de proprietate asupra pădurilor. În 1920 a fost, alături
de Octavian Goga, protopopul Ilie Dăianu, I. Ursu, I. Iuga,
A.  Milea, Ion Suciu ş.a., unul dintre politicienii ardeleni care
s-au raliat Partidului Poporului, condus de Al. Averescu.

3. Alex. P. Mavrodi (1881-1934), ziarist, absolvent al Con-
servatorului de declamaţie din Iaşi. După studii de drept şi fi-
lozofie la Paris şi Bonn, a devenit redactor la Adevărul, apoi
redactor-şef şi director al oficiosului liberal Viitorul. Influenţii
lui protectori politici l-au ales deputat şi senator, numindu-l to-
todată director general al Teatrului Naţional şi al Operei, în
timpul refugiului de la Iaşi, preşedinte al Societăţii „Radio”, al
Sindicatului Ziariştilor etc. Subsecretar de stat între 14 nov.
1933 şi 24 nov. 1934, în guvernele I. G. Duca şi Gh. Tătă-
rescu. A reprodus în Viitorul calomniile din România Nouă

care-l vizau pe Duiliu Zamfirescu, iar preşedintele Camerei,
duelgiu impenitent, i-a trimis martori. Mavrodi a refuzat carte-
lul, iar ieşirea pe „câmpul de onoare” n-a mai avut loc.

4. Adolph Wagner (1835-1917), economist şi politician
german, profesor la Universitatea din Berlin. A teoretizat „so-
cialismul de stat”. Tănase Scatiu, personaj caricaturizat de
Zamfirescu, perora şi el pe această temă. 

5. Trimitere directă la ciclul de articole Răspunderile pu-
blicat în primăvara lui 1918 de Al. Averescu, în care viitorul
mareşal formula un adevărat rechizitoriu la adresa guvernului
I.I.C. Brătianu, acuzat de lamentabila pregătire şi dotare pen-
tru război a armatei române. 

6. Dimitrie A. Greceanu (1859-1920), avocat şi om politic.
Ministru de Justiţie (13 iun. 1906-12 mart. 1907) în cabinetul
conservator al lui Grigore G. Cantacuzino, ministru al Lucră-
rilor Publice (11 dec. 1916-29 ian. 1918)  în guvernul de coa-
liţie condus de I.I.C. Brătianu, a deţinut portofoliile Justiţiei şi
Lucrărilor Publice şi în al doilea cabinet, cel mai longeviv, al
lui Al. Averescu. Descendent al unei vechi familii boiereşti din
Moldova, la intrarea României în război, la 15 august 1916,
în pofida vârstei înaintate, s-a înrolat în armată ca simplu sol-
dat, „după buna datină a înaintaşilor” (N. Iorga). Istoricul i-a
dedicat două medalioane: Un om de bine: Dimitrie Greceanu
(Neamul Românesc, 15 dec. 1920) şi Monumentul lui Dimitrie
Greceanu (Neamul Românesc, 24 iunie 1931) în care îl por-
tretizează expresiv. A se vedea N. Iorga, Oameni cari au fost,
vol. II. Ediţie critică, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu şi
Sanda Râpeanu. Studiu introductiv de  Valeriu Râpeanu, Bu-
cureşti, 2012, pp. 57-58 şi 240.

7. Demetriu Radu (1861-1920), ierarh greco-catolic. Năs-
cut din părinţi ţărani la Rădeşti (Alba), a studiat iniţial la Aiud
şi Blaj, după care e trimis la Roma, la Colegiul De propaganda
fide, unde obţine, la doar 24 de ani, titlul de doctor în teologie.
Hirotonisit preot în 1885, e numit paroh unit la Bucureşti şi di-
rector al Seminarului arhiepiscopal (1886-1897). Urcă scara
ecleziastică, fiind episcop de Lugoj (1897-1903) şi de Oradea-
Mare (1903-1920). Inteligent, discret, cultivat, a primit din par-
tea regelui Carol I şi a liderilor politici români misiuni
confidenţiale pe lângă Vatican. Dacă alţi înalţi clerici români
din Ardeal s-au „smerit” pe lângă autorităţile maghiare, epis-
copul Radu a refuzat să fie purtătorul de cuvânt printre români
al premierului şovin István Tisza.

Conacul scriitorului de la Faraoanele, Vârteşcoiu
(Vrancea)

Focşani – Strada Centrală
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PoDUl IMAGINAR ŞI EURoPA 

Talpa lui Traian se-ntindea 
De la Kostol spre Severin 
Iar din camera 314 a Hotelului Continental 
O-ntrezăream ca pe un pod imaginar

De fapt ca pe o Via regia
Peste care în antichitate ca un liant 
Traversase fluviul şi Spiritul 
De neam occidental 

E o victorie asupra apei 
Care uneşte privirea cu malul sârbesc 
Precum râvna lumească din epoca de aur 

La plecarea spre Kladuşniţa 
L-am rugat pe consângeanul Mihajlo Vasilievici 
Ca după un pătrar de oră 
Să aprindă sub geana cerului 
O lumină pe malul opus al Danubiei 
Să înţeleg unde-i casa lui 
Şi să admir priveliştea din Europa 

lA MASA lUI ŞtEFAN CEl MARE 

Lui Adrian Dinu Rachieru
şi Livius Lăpădat 

Suntem la Înălţarea Sfintei Cruci 
Lămurindu-mă îmi spune Dinu 
Într-o clipă de străluminare şi sublimă 
Ca Galbenul de Pătrăuţi 

Întrebările se deschid fără oprire 
Vorbele răsună-n nouă ceruri 
Bucovina cu nesaţ răspunde 
Tocmai aci unde stătea Brâncuşi 

Lângă prima biserică a lui Ştefan cel Mare 
Ne aşezăm la Masa timpului 
Încremeniţi într-o poză dacică 

Ioan Baba
(Serbia/România)

Admirăm parcă uz zel auroral 
Transpus cu energie magică 
Inelele scaunelor în adâncime 
Ca veacurile ne-nconjoară 
Şi viaţa se ridică-n sus 

E o carte a vieţii această Masă a tăcerii 
La care de pe palma stângă 
Citesc 81 de nume 
Şi încă 18 de pe dreapta 
La împreunare Palmele 
Fac suta castă 

Urmează rugăciunea noastră-nfiorată
Ca părintele Dumitru Apetrii 
Să ne aducă pe masa legendară 
Fabuloasa aurita carte 
Cu impresia semnată de Brâncuşi  

PoARtA PoEŢIloR CAVAlINI 

Lui Nichita Stănescu, Anghel Dumbrăveanu, 
Petre Stoica, Srba Ignjatović şi Adam Puslojić

S-au pornit şi-au început să vadă
Cu nasul Cu ochiul „Totuna” 
Cu inima în clipoceală 

Îngerul le-a spus să treacă Să intre 
Şi inima le tresalta de bucurie 
Ca sângele în agitaţia sârbească 

Apoi din borne parcă a crescut o Poartă 
Cu talpă şi ceafă 
Ca un arc de triumf 
Drept templu al poeţilor cavalini 

O-ntrezărim ca pe-o inscripţie 
Din piatră slavo-dacică
Prin care vor începe 
Două ţări de cititori să se-ntrevadă 

E o ladă de zestre această Poartă a leilor 
Cu spirit şi valenţe milenare 
Pe ea un cuplu-ncremenit cu ochii lumii 
Sărutându-se în hora cea de sărbătoare 

Ctitorii au lăsat-o deschisă 
Şi-atunci isteţ ne-au conjurat 
Să nu o încuiem vreodată 
Ci să ne facem catiheţi 
La frontiera sufletelor noastre   
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MESAJ CElUlAR DIN tREN 

Lui Cătălin 

Coline brăzdate de lapte 
Şiroaie ce curg spre lanuri 
Tresaltă la fluier turmele de oaie 
Nuntesc cufundarii-n Ciric şi cântă 

Moldova e suflet de lână 
Brodat pe chilimuri de mame 
Ca dorul cel gingaş 
Ce blând se îndoaie 
În visul plecat încolo spre Prut 

CoNtRIBUABIl EURoPEAN BUIMAC 

Eşti suprasolicitat de varii competenţe 
Care au consideraţii 
Pentru abonamentul la viaţă 
Când fiscalii înzestraţi cu rapacitate 
Îşi iau lumea-n cap 

Chitanţă după chitanţă 
Pentru abonamentul răscumpărat 
Apa rece şi cea călduţă 
Calculul pentru curentul electric consumat 
Puterea angajată exprimată în kwh
Numărul Perioada Compensarea 
Despăgubirea lunară 
Impozitul general 
Impozitul special 
Taxa pentru numărul televizat 
Taxa pentru şomaj 
Decizia pentru impozitul pe avere 
Decizia pentru impozitul pe aerul des/poluat 
Impozit pe maşină 
Pentru terenul din văzduh de la etaj 
Taxe şi para-taxe 

Impozite şi para-impozite 

Tragi linia cinstei pe ruşine 
Deduci că eşti contribuabil european 
Când ţi se impune o antepreţuire generală 
Când luna precum caii devine fugară fugă 
Iar tu baţi toaca în urechea surdă 

Unde eşti lună ingrată 
Vântul suflă
Cu amenzile usturătoare-n buzunare 
Ca ţugul care trage prin măsele 
De ce nu ai ouat mai mult 
Nu-mi vine decât să-ţi fac 
O ceremonie de sanctificare funerară 
În starea asta de buimac 

La naiba viaţa săpuneala 
Trăiască taxa mulgătoarea 
Trăiască X-garhia isteaţa 
Paradisele fiscale  

CADRAN PENtRU UN SERIAl tV 

Închid pleoapa cărţii cotidiene 
Agonisind încă o zi 

Ultimul lucru pe care l-am văzut 
Pe la ora X 
Era stridentul strigăt al jurnalului de noapte 

Înlăuntrul tăcerii interioare 
Într-o picătură de vis 
Întrebam comediografii timpului 
Ce comunicau 

Sfârtecă iarăşi comorile 
Sau lucrează la un alt serial tragic sau hazliu 

ÎN ABIS 

Doamne câtă răbdare mai trebuie 
Cât o să mai dureze dezastrul 
Se-ntrebau zilnic 
Constatând că aşa nu se mai poate 

Trebuie timp 
Să zburăm peste abis 

Doamne cât îi mai trebuie timpului 
Să înghită dezastrul 
Se tot întrebau 
Până la capătul răbdării 
Şi răsturnarea 
Când tot s-a prăbuşit întocmai în abis 

Focşani – Grădina publică la începutul sec. XX
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DRAGoStE ŞI RUGĂCIUNE PENtRU DANUBIA*

Pe zece piloni seculari de prin ţinuturi 
Deasupra se-nalţă ca o mândrie a credinţei Podul 
Pe firmamentul dinspre Apus spre Răsărit 
Cu gentileţe peste Ade Insule Oraşe Metropole 
Peste Munţi Rezervate Porturi Lacuri şi Vapoare 
Peste valuri ca un chilim din flori de tei şi de salcâm 
De la izvor şi până la Deltă
În timp ce milioanele de oameni o privesc invers 

Podul crezului imaginar şi fără frontiere 
Este zidit din piatra imperiilor efemere 
În veacuri cu schimbări Migraţii populare Monarhii Im-
perii 
Pavat e cu ceramica de neolit şi epocă de bronz 
În lanţul de sutele şi miile de ani 
Iar pe pavaj răsună amprentele gravate 
Ca în Legende Poezii Romane şi Nuvele 
Secvenţe din filme Tablouri heruvime
Peisaje unice cu braţe de fluvii cu mlaştini şi stuficole 
Cu păsări migratoare rezervaţii naturale monumente 
Timp ce la poala unei stânci în oglinda apei 
În ochi se-ntrezăreşte Tabula Traiana care vrăjită flu-
tură-n văzduh
Plutind ca un valţer pe valurile-albastre 

Pe Pod urme fermecate rămân ca o fală şi speranţe 
Zidite în canioane-defileuri şi-n tumultul cazanelor în-
fierbântate
În lumina soarelui de pe malul stâng şi cel din dreapta
Precum coarnele Cerbului de Europa se-nalţă orgolio-
şii munţii
Oaze trestiişuri pomi grânare păduri familii de albine 
Iar în pereţii magici ai cetăţilor şi-n sfintele locaşuri 
Amintiri de la Romani Pelerini şi Suverani 
Cândva ca limes astăzi ca agrafă 
Cu amprenta milioanelor de tălpi pe plaje nisipoase 
Astfel de la izvor până la Lepenski vir la Porţile de fier
şi până mai departe
Pentru ea dinspre Mraconia răsună rugăciuni de dra-
goste 

Molitvele s-au cuibărit în ceruri iar de Sus 
Privirea permanentă a lui Zeus înspre Pod 
Ca un sărut răsună-n strigăt peste râul vieţii 
Vibrează în vociferare şi-n oglinda apei Jos
Fiindcă din totdeauna râul mereu schimbă imaginea
Ceva duce 
De la izvor călătoreşte fără oprire îmbrăţişează alte
râuri
Cu răsunetul exaltat de cântec şi vorbe 

În aval şi până la ultimul far din miraculoasa Deltă şi
îmbrăţişatul Mării 

Şi pretutindeni ozonizaţi cu miros de floră vin şi peşte 
Ne sacrificăm pentru limpezime putere strigăt şi-ncă-
păţânare
Şi unde-i mai vadă şi-ngustă ca tunelul Baba 
Şi unde cu anii s-a-ntins şi-a devenit mai largă 
O-mbrăţişăm ca pe o mare 
Ca pe o cruce zidită din Apus spre Răsărit şi dinspre
Nord spre Sud 
Ca podul imaginar al curcubeului multicolor 
Să iubim Danubia ca pe cea mai frumoasă Fiinţă Fată
sau Femeie 
Sau cum iubim lumina albastră de drag strigată cu opt
nume 
Gravate-n verigi de dragoste dar şi-mpletite în durere 

La Novi Sad, duminică 24 iunie 2018 de Sânziene
şi Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul

Ioan Baba şi „Lira lui Orfeu”

*Poem pentru care Ioan Baba a primit „Lira lui Orfeu” la re-
centul Festival de Poezie de la Kostolac. 
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scriitori români de pretutindeni

MEtAFoRE ÎNDRĂGoStItE

Şi-a luat inima în dinţi:
era mai grea decât o rodie.

Privilegiu: nu i se mai numărau
îndoielile pentru că era bărbat.

Bâiguia: era atât de-ndrăgostit
că uitase să-şi decline răspunderea.

Stângăcie: dimineaţa era sfioasă
ca o mireasă în faţa alaiului pe bulevard.

Sfiiciune: zâmbea ca Maica Domnului
din icoana din Piaţa Unirii.

A împărtăşi: a da şi altcuiva
din binecuvântarea ta.

Cumsecade: fericirile cădeau
ca merele după-nserat.

Remuşcare: un tânăr flămând fura
caise din grădină.

De izbelişte: ambiţia înainte
de prima îmbrăţişare.

De leac: sărutările amintite
după zece ani.

Solicitudine: nimeni nu e mai generos
ca îndrăgostitul ignorat.

Recompensă: darurile pe care mi le-ai dat
deşi nu ne-am întâlnit cu-adevărat.  

FIUl RISIPItoR

Somptuos: modul în care aştepţi
în fiecare vară.

Promisiune: un tren care vine
numai pentru tine.

A deconspira: cei ce s-au iubit

Lucia Cherciu
(SUA)

înainte să se cunoască.

Voluptate: o carte interzisă
citită într-o noapte.

Povară: lista zilelor
când nu te-ai ţinut de cuvânt.

Stavilă: dragostea mamei
care ştie că vei pleca.

Stingher: un om pe care nu-l aşteaptă
nimeni la avion.

Sâcâitor: sentimentul că nu i-ai spus destul
cât l-ai iubit.
Abulic: un om pe care l-a lăsat
nevasta şi talentul.

Dezrădăcinat: un om 
pe care l-a uitat norocul.

Logodit: ceasul de mână
și timpul pierdut.

Coşmar: cineva ţi-a dat un dar
şi l-ai irosit.

Păguboasă: prietenia care nu înţelege
ce s-a dat cu împrumut.

A se rata: când te-ai întors
Tata nu mai era.

AStA ŞtIU ŞI EU CEl MAI BINE

Nu-mi spune că ţi-e lehamite, ţi-e lene, sau că eşti
obosit −
asta ştiu şi eu, asta fac şi eu cel mai bine;

mai bine spune-mi cum să ies din nămolul amânărilor
din guşa buhăită a huzurelii, din burta grasă,

ficatul mărit de ghiftuială, rinichii împietriţi
de mahmureală. Nu mă învăţa cum să mint −

asta ştiu şi eu cel mai bine, şi mă mint cel mai rău
chiar pe mine: platitudinea, depresia, mima

eu le-am inventat. Tabieturile, ponegrirea, 
amnezia, înfumurarea, smintirea, nestatornicia,

bârfa, măcinarea, stupoarea, dezrădăcinarea
eu le-am inventat. Nu mă învăţa cum să scap:

nereuşita, ratarea, epuizarea, propoziţia
lăbărţată, întortocheată, şi păroasă şi chelboasă,

licheaua, lentoarea, lașitudinea, povara,
puturoşenia eu le stăpânesc cel mai bine.
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Sunt specialistă în delăsare şi în sare
în abulie şi în indigenţă, în inadecvare

în sleire şi în scindare, în tristeţe
şi uscare, în sudoarea acră de la dormitul

prea mult. Aşa că trezeşte-mă, 
scutură-mă, scoală-mă.

VERBElE DRAGoStEI

Hălăduiesc pe toate străzile
pe unde m-ai iubit.

A recupera: îmi amintesc
ce m-ai învăţat acum douăzeci de ani.

A înfrânge: lenea e mai puternică
și decât dragostea.

A se mistui: mă ţii de mănă
pe Strada Gării.

A împrumuta: într-o zi îţi voi întoarce
tot ce mi-ai dat.

A se îndupleca: dă-mi înapoi
timpul pierdut.

A se înviora: mai ţii minte
când cântai noaptea pe bulevard?

A pereclita: ţi-ai făcut-o
cu mâna ta.
A ponegri: ce am spus rău despre tine
era de fapt despre mine.

A veghea: eu ştiam
cât de mult m-ai iubit. 

Al. Francisc
(Canada)

AŞtEPtARE

În spatele tău senzual
Mi-au ridicat o spânzurătoare
Și stau și m-așteaptă nervoși
În vreme ce tu, detașată
Îți faci unghiile
Și-ți pui gene false
Știind c-am să vin.

StAU

Stau legat bine
De mâini și picioare
Cu privirile tale egale
Și uneori doare
Iar alteori
Îmi vine să cânt.

toAtĂ VIAŢA

Toată viața
Mi-am dorit ca soarta
Să fie alături de mine

Dar când la urmă
Am trecut pe la dânsa
Mi-a spus pe șleau
Că nu-și aduce aminte de mine.

CREDEAM

Credeam c-o să fiu poetul tuturor femeilor
Care-mi treceau prin apropiere
Sau prin dorințele mele nestinse
Dar au venit dumnealor,
Mi-au smuls lăuta și versurile,
Mi-au pus o cruce-n spinare
Și pe o muzică tristă, lipsită de armonie,
M-au dus la locul de veci.

DE IERI

De ieri
Aș fi vrut să simt
C-ai ajuns în brațele mele
Și mă uit împrejur,
Îmi scutur chiar și mâinile
Dar nu dau de nimeni.

PREA tâRzIU

Era mult prea târziu
Să mai fi zis TATĂL NOSTRU
Și să îmi fi făcut și o cruce
Așa c-am lăsat glonțul
Să treacă prin mine,
Cel din apropiere de tine.
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Ana Podaru
(Anglia)

ŢIPĂtUl MUt

Un colţ de inimă bătea, o alta da să moară
strivită-n ziduri de spital, de sânge ruinată,
o lacrimă se prelingea de sare măcinată
ca sunetul ce mângâia arcuşul de vioară.

Păienjeniş în ochi sculptaţi de vise efemere,
pumni strânşi la piept sfâşietor în nopţi cu lună plină,
un giuvaier strălucitor cu roşie lumină...
înconjurat de corbi hapsâni şi veşnice himere.

Se-aude-un zgomot cadenţat, mai bate încă ceasul,
pe limba cucului s-a pus a crivăţului jale
şi tot mai des pe-acest pământ se stinge-n mlaştini
pasul.

Un trup se zbate chinuit cu inima-ntr-o mână
pe-altarul unde moţii-s morţi pentru a doua oară
şi-o bardă taie brazde noi... Ei ţipă să rămână.

AMURG INCANDESCENt

ciorchini de flori ţi-atârnă la urechi
eşti univers de veşnică mirare
în mine gândul cere desfătare
cer despărţiri de stoluri în perechi

amurg cu aripi roşii de egretă
cu umbre ce ne-nghit încet, încet
prin maci întinşi sub valuri de luncet
căldura zorii zilelor regretă

stăpânitorii clipei absolute
ce-au dispărut luminii în tandem
gemând strânsorii florilor volute

nori ce-nfloresc cu rădăcini în cer
pe abajurul nopţii se răsfiră
în mână de ţigancă un zecer

EtERNItAtE

tineri brazi îmbrăţişaţi lângă peştera din munte
ne vorbesc despre trecut, despre cai, despre haiduci
poate doar un călător din legende-o să asculte
şi-o să scrie pe o frunză gânduri, gânduri vălătuci

apa după şapte pietre este limpede şi rece
durerea şi suferinţa după şapte zile trece

pe o stâncă de granit timpu-şi pune stăpânirea
muşchiul moale s-a întins peste urmele lăsate
brazii stau îmbrăţişaţi... ce eternă e iubirea
două stele, doi copaci pentru care ceasul bate

în iubire doi e unul, trei e-un val de suferinţă
patru, cinci e neiubire, semn de mare neputinţă

dar iubirea cea mai mare nu se-mparte doar la doi
infinitu-i poartă trena peste tot în univers
ea e bob de fericire ce-ncolţeşte-adânc în noi
ca poemul ce-nfloreşte dezvelind vers după vers

SâNGElE DIN ColŢUl GURII

A coborât doar o zi pe pământ
ascultându-ne rugile grele,
s-a lovit de-un netrebnic cuvânt
împărat peste lume şi rele,

figuri deformate şi triste
privind la lumină ca orbii,
cu lacrimi brodate-n batiste,
mânaţi de la spate de corbii,

de corbii cu feţe de monştri
hrăniţi cu blândeţea din oameni,
cu ochii copiilor noştri...
făcându-i din pântece fameni.

S-a pus în genunchi la răscruce,
o rugă a spus către noi,
s-a-ntins pe pământ ca pe cruce
şoptind: Omorâţi-mă voi!
Cu mâna înfiptă-n cenuşă
strângându-şi în pumn neputinţa
de-a-nchide a cerului uşă,
de-a da judecăţii sentinţa.

Apoi a plecat mai departe
să-şi caute oastea divină,
să-şi scrie durerea-ntr-o carte.
O clipă se naşte puţină.

În mâinile lor totuşi goale
de arme de foc şi-ntristare
a pus pe un pat de petale
din lacrima lui, cuib de soare:

iubirea... ce iar ne ridică.
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CâNtECUl FoCUlUI

Încercat-am să nu ştiu
chinul arderii de viu

Unde chinul m-a smintit
am trăit, am zămislit

Dorul păsării de sus
numai flacăra l-a spus

O scânteie de m-a prins
iarna-n creştet nu mi-a nins

Alinare de-am avut
am tăcut, m-am petrecut

lA UREChEA MEA

Cine toarce la urechea mea, şi ce?
Să fie cinstit 
să spună lămurit
cine e

Altminteri aş putea
da vina pe timp
şi-ar fi păcat
Nu-i el mereu
de vină
Mai sunt 
şi altele – 

Cristina Brescan
(Australia)

vreun cotoi de pripas
vreun fuior de poveşti
ori gura vetrei 
mestecând
toate zvonurile lumii 

PoEMUl

Cândva sunt sigur
glasul meu răsuna
în grădina Ioanei

Încă de-atunci gura mea
răspândea
mireasmă de rug

Până azi citiţi în mine
cântecul sfărâmat în vorbe
Cenuşă

FIUl

M-am întors, tată

Aici, doar aici e-un văzduh
fără margini de ape
ai spus

Aici, doar aici lumina
nu are strajă de umbre
şi-am râs

Aici, doar aici timpul, drumul
îşi muşcă din capăt
încolăcit

M-am întors, Tată
De ce nu răspunzi?

ADVERBE

Aiurea
devreme
Aidoma 
departe
Aievea 
târziu
Aşijderea 
aproape
Altminteri
pretutindeni
Îndărăt
deocamdată
Niciunde
altundeva
De-a valma 
dinadins
Deopotrivă
agale
Uneori

Cristina Brescan (căsătorită Neesham) născută la Adjud
(Vrancea), absolventă a Facultăţii de Filologie (1991) şi a Fa-
cultăţii de Filozofie (1994) (Universitatea Bucureşti), în 1995
a obţinut o bursă completă de studii pentru Masterat în Filo-
sofie la Universitatea din Melbourne (Australia). A lucrat o pe-
rioadă (1999-2006) la Departamentul Relaţiilor de Muncă al
Serviciului Public Federal al Australiei. În 2005 a obţinut Doc-
toratul în Filosofie la Universitatea din Melbourne. Din 2014,
predă strategia organizaţiei, etica şi filosofia cercetării la Uni-
versitatea Swinburne din Melbourne. Scrie poezii de la 15 ani.
Unele au fost traduse în limba engleză şi publicate în Marea
Britanie şi Australia. A fost invitată a Festivalului de poezie
Melbourne 2008.  
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împreună
Adesea
înlăuntru
De-a pururi
asemenea
Nicicând
aiurea
Devreme
aidoma

IARMARoCUl

Se caută un suflet pentru serbarea de astăzi
pentru auto-dafé-ul din această zi
Puneţi-vă iute sufletele-n căciulă
Primul atins acela va fi

Dar mai întâi cineva să ne spună 
cum sunt sufletele la pipăit
Poate atingerea e însăşi durerea
ciclopului ars în ochiu-adormit

Priviţi durerea cu fast invitată
O, cum se scaldă-n splendoare pe rug
Spălaţi bine moartea să fie curată

Ce suflet s-alegem pentru această zi?
Deschideţi căciula să vedeţi dacă fug
Care va încerca acela va fi

CElUlA

Cât timp să fi trecut oare
de când s-au ferecat 
porţile naşterii
şi tot trăim
închişi
pe dinăuntru?

A FI

Fiinţă
să fi fost?
Fireşte
nefiind
înfiinţătoare
e din fire
desfiinţată
Fie!
Fiind-că
nefirescul
în nefiinţă 
firesc
o fi 

PESEMNE

Pesemne aşa
mi-a fost mie dat

să trăiesc agăţată
de marginea lumii
privind toate volburile
neatinsă 
de nimic
ca într-un vis

Când mă voi trezi
voi amuţi 
în deplină libertate
Unii îmi vor sta de veghe 
la căpătâi
alţii 
îşi vor feri privirile
de durerea nemărginirii

De ce vă încearcă
suferinţa?
Cântând în mulţimea 
singurătăţilor
ceea ce vine pe urmă
revine la focul dintâi
Apeiron
e
în tot
de-a una

DoR DE-ACASĂ

Fiinţa mea e o rană deschisă
Trupul şi mintea mi se topesc
în liniştea împrejurimilor
şi a depărtărilor
Înţeleg toate limbile
şi toate îmi strigă
‘Cât de fericită eşti!
Cât de uşor poţi să alergi printre cuvinte,
gesturi, cântece, gânduri, 
de la o limbă la alta, 
şi să fii ca noi, 
printre noi, 
cu noi, 
atât de aproape!’
Sărmane lucruri 
de fiecare zi, 
cum să vă spun, 
în ce limbă? 
Ce vedeţi e doar sângele
picurând
din fiinţa-mi necuprinsă 
de timp
Când mă voi descătuşa
de dealuri şi văi
de nisip şi de unde
de zile şi nopţi
de râs şi de plâns
atunci poate 
în liniştea lăuntrului
voi cunoaşte şi eu
fericirea
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Tocmai căzuse regimul de la București. Eram în
Suedia de patru ani. Nu avusesem când să urmăresc
la televizor împușcăturile, pentru că dimineața urmam
liceul la rând cu puștimea veselă, după-amiaza îmi fă-
ceam temele pentru acasă, ceea ce n-am făcut nicio-
dată când urmam liceul la Caracal, noaptea munceam
la banda de montaj la Volvo, iar în weekend făceam ore
suplimentare, întrucât mi le plăteau dublu. În primele
zile ale anului 1990, într-o seară, când să plec la fa-
brică, hop! în ușă un necunoscut, îmbrăcat în gri. Bine
că nu era îmbrăcat în negru. S-a prezentat Arne Ruth.
Nu mai auzisem de numele acela. Am văzut că el a
rămas mirat, văzând că eu n-am rămas mirat. Cică se
ducea pe continent și făcuse un ocol, ca să mă întrebe
ceva: 

– „Cum se poate explica acest fenomen, că românii
dintr-odată s-au aruncat în marea bătălie a modernis-
mului din literatura și arta Europei, lăsând în istoria lite-
raturii, artei și a dezvoltării ideilor o mulțime de nume
celebre, când până atunci nimeni nu mai auzise de
vreun român care să fi dialogat de la egal la egal cu ma-
rile personalități ale culturii occidentale?” M-am uitat
bine la el. Cine putea fi? A continuat: „De unde această
explozie de vitalitate și bogăție de idei neașteptate, cu
dadaismul, absurdismul și atâtea -isme, ba chiar au de-
venit vârful de lance al revoluției literare și artistice, au
creat un fenomen cultural nou, care a fost numit avan-
garda română?” 

Și mi-a enumerat nume pe care noi le știm cu toții,
ba chiar și nume pe care nu toți românii le știu. Cine era
ăsta care mă întreba pe mine așa ceva? Și cine eram
eu să mă întrebe tocmai pe mine? De unde să știu eu
ce să-i răspund? Nu mă gândisem niciodată la asta și
nici acum nu știu ce să răspund la așa întrebare. Dum-
neavoastră, stimați cititori, ce răspuns i-ați fi dat în locul
meu? 

În momentul acela nu aveam pe cine să întreb, așa

că am încercat să ies din încurcătură cu o improvizație
de moment. Am mirosit din întrebare încotro bătea dum-
nealui, i-am răspuns pe loc și pe negândite, desigur bâi-
guind fraze mai dezordonate și mai prost închegate
chiar și decât aici, unde barim scriu pe limba maternă.
Stăteam în ușă, eu dădeam să plec la muncă, el dădea
să intre la taifas. Deci asta nu e o stenogramă, ci o re-
constituire: 

– „Noi, românii, n-am privit niciodată acest fenomen
ca un fenomen, ci ca un lucru firesc, de care nu ne-am
mirat. Fiindcă românii au devenit o forță culturală călău-
zitoare în lumea ortodoxă, încă de la căderea Constan-
tinopolului.” 

M-a întrerupt spunând că România e Bizanț après
Bizanț. Am înclinat din cap în semn că da și am conti-
nuat: „Au mai fost români de anvergură europeană,
care au intrat în sfera valorilor universale, dar au scris
în latină sau în alte limbi străine și s-au făcut cunoscuți
ca cetățeni ai Europei, nu ca români. Edward Gibbon
se sprijină adesea pe Dimitrie Cantemir.” 

Nu știa, deci uitase ce citise în notele de subsol de
la Gibbon. Nu știa nici că Nicolae Milescu Spătarul scri-
sese la Stockholm în 1666 o lucrare în latină despre
janseniști, ce i se ceruse de la Paris. Venise în Suedia
ca ambasador al patriarhului din Ierusalim, cu care fu-
sese coleg de studii. La Moscova, ambasador al
aceluiași patriarh, a fost oprit ca dascăl al viitorului țar
și trimis, ca ambasador al țarului, la Pekin, unde a dis-
cutat de la egal la egal cu împăratul Chinei. Milescu era
un intelectual pe meridianele Eurasiei, de la Oceanul
Atlantic la Oceanul Pacific. Nu știa că Milescu și Dimitrie
Cantemir erau autorii spirituali ai modernizării și occi-
dentalizării Rusiei sub Petru cel Mare. Unul l-a educat,
iar celălalt a preluat ștafeta și l-a sfătuit. Educatorul și
cancelarul, ambii români, cât și fiica lui Cantemir stau
în spatele țarului care a adus Rusia, cât de cât, în rândul
țărilor civilizate. Antioh Cantemir, aristocrat român cu

Victor Ravini

TREI SUEDEZI BAROSANI, 
CÂND CĂZU COMUNISMUL 

LA BUCUREŞTI
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educație franceză, e recunoscut de ruși ca primul poet
din literatura rusă modernă. Antioh a fost primul amba-
sador al Rusiei la Paris, a deschis Rusiei fereastra spre
Franța și spre modernizarea culturii. 

Văzându-l că asculta cu ochii căscați de mirare, i-am
mai spus că la români activitatea aproape apostolică,
de permanentă modernizare și deschidere spre înnoiri
în cultură, în cele mai mari orașe din Europa, ca Mos-
cova și Paris, face parte din tradiția și menirea noastră
istorică. Pe cei trei români care au întors fața Moscovei
spre Apus, interlocutorul meu îi considera niște copii
cuminți. Voia să știe cum era cu cei doi copii rebeli, Tris-
tan Tzara și Marcel Iancu. 

– „Da, erau doi studenți rebeli, care se refugiaseră
în Elveția de frica războiului. Erau nonbeligeranți, iar pe
atunci asta era rău văzut. Cei doi rebeli debutaseră pe
românește în 1912, ca simboliști, la București. Deci la
Zürich nu mai erau niște debutanți. Erau teribiliști, fă-
ceau pe deștepții, se mirau cu ce să mai șocheze
lumea, care îi privea de sus. La douăzeci de ani, cu bani
puțini în cafenea, s-au apucat să critice principiile valo-
rice consacrate, ale celor cu bani mulți. Îngrădiți de so-
cietatea elvețiană cu bariere de limbă și de cultură, s-au
apucat să spargă toate barierele lingvistice și culturale,
la dimensiunile Europei beligerante. Însă n-au fost
consecvenți cu propria lor teorie dadaistă, de a com-
pune poezie prin a așeza alături cuvinte luate la întâm-
plare din pălărie, cum se lăudau. Au ales cu grijă
combinații de cuvinte, bine potrivite ca să șocheze și să
trezească asociații de idei telegrafice. A, nu. Nu cred că
erau destructiviști. Exclus. Erau simple contestări, pu-
neau sub semnul întrebării întreaga civilizație euro-
peană, care ne decepționase cu atâta vărsare de
sânge. Inovația lor tehnică era ceva nou numai pentru
vestul Europei. Același procedeu fusese folosit de Ca-
ragiale în schița La Moși, pe când ei nici nu se născu-
seră. Iar Caragiale se juca, fiindcă știa artificiul încă de
la jocurile din copilărie și se adresa unui public care
cunoștea regula jocului, așa că nimeni nu ridica din
sprânceană ca la ceva nou. Era o tehnică literară
veche, de la marginea folclorului. Folclorul nu poate fi
destructivist. Tristan Tzara l-a găsit de fraier pe Lenin,
care locuia pe aceeași stradă Spiegelgasse, unde era
Cabaretul Voltaire, și i-a făcut capul mare. Lenin nu și-a
dat seama că avea de a face cu un pișicher, ci l-a crezut
revoluționar de aceeași teapă cu el. Tzara i-a spus că
Dada venea din repetarea adverbului afirmativ în limba
rusă, identic cu cel din română, unde dublat înseamnă
negație, îndoială. Mințea, cum îi mințise pe toți că ar fi
venit dintr-un dicționar francez, de la o jucărie pentru
copii. Dadaiștii înșiși se jucau. Nu i-a spus că venea de
la Sf. Dada, din calendarul bisericii române, sfântul ce
patrona ziua când se născuse el, Tristan Tzara. El nu
era ortodox, dar era și mai credincios calendarului bi-
sericesc decât popa ortodox. L-a păcălit pe Lenin să
țină un fel de reprezentație dadaistă, cu perucă și cu
pseudonim, ca să nu-l repereze agenții poliției secrete
elvețiene, unde era înregistrat ca psihopat periculos.
L-a păcălit și mai rău, dându-i programul ideologic al
dadaismului, ca să-l aplice ca program al revoluției

rusești și al bolșevismului. Dadaiștii ziceau doar așa, în
glumă, cam cum ar veni: «Moarte culturii! Moarte
bogătașilor! Moarte societății burgheze!», ca să sperie
barmanul și clientela lui burgheză din cartier. Însă Lenin,
de prost ce a fost, nu și-a dat seama că dadaiștii erau
niște copii zburdalnici, ce se jucau cu focul. A luat pro-
gramul lor în serios și l-a aplicat fără să glumească.
Dadaiștii una ziceau, alta gândeau și aveau umorul ro-
mânesc de acasă, pe când Lenin nu avea pic de umor.
Tristan Tzara s-a abținut să nu râdă și i-a jucat lui Lenin
o farsă. Apoi i-a divulgat lui Salvador Dali cum l-a păcălit
pe Lenin. Dali nu s-a putut abține și a pus secretul
revoluției lui Lenin într-unul din tablourile sale ambigue.
Tristan Tzara doar a vrut să-și bată joc de Lenin și nu
s-a așteptat că nătăflețul va aplica aiurelile dadaiste, cu
consecvența lui Păcală, care trage ușa după el de-ade-
văratelea. Lenin a transformat farsa dadaistă într-o
farsă trasă întregii omeniri. Cine s-ar fi așteptat de la un
pârlit și un nespălat, cum era Lenin la Zürich, unde
făcea foamea și se eschiva să-și plătească chiria? Aș
zice că cel mai mare spectacol dadaist pus la cale de
Tristan Tzara a fost nu ce organiza el la Cabaretul Vol-
taire, ci scenariul pentru Revoluția rusă și comunismul
sovietic. Tristan Tzara, Marcel Iancu, Eugen Ionesco și
toți ceilalți nu au inventat nimic nou. Au găsit totul pe
de-a gata, deja spus în creațiile populare orale, în Ca-
ragiale și la alți înaintași, necunoscuți în afara țării. S-au
inspirat din folclor și n-au creat nimic nou pentru români,
ci nou numai pentru occidentali.” 

M-a contrazis că ba nu, nu s-au inspirat din folclorul
românesc, ci din folclorul altor popoare, ca Brâncuși din
arta africană. Cică țăranii români erau proști, analfabeți,
nu puteau crea nimic, își legau caii de Coloana Infinitu-
lui. I-am răspuns că „într-adevăr își legau caii acolo,
însă atâta i-a dus mintea pe francezi, să vadă în
Brâncuși arta din coloniile lor, pentru că altceva nu mai
știau. Țăranii gorjeni vedeau în Coloana lui Brâncuși
stâlpul cerului, din satul lor, unde își legau caii și îi bă-
teau să alerge roată, ca să nu se oprească soarele din
mersul lui pe cer. Țăranii veniți la târg recunoșteau Co-
loana din Târgu-Jiu ca fiind ceva al lor. De aceea își
legau caii acolo, nu de proști, ci fiindcă erau mai cu cap
decât criticii de artă occidentali. Își legau caii acolo nu
din impietate, ci din afinitate. Coloana Nesfârșită era
pentru țărani un arhetip arhicunoscut. Legându-și caii
acolo, țăranii făceau o liturghie pre-creștină, de taină
cosmică. Dacă inspirația lui Brâncuși ar fi fost de origine
africană, indiană sau cum ar vrea unii, atunci țăranii s-ar
fi ferit de sculptura lui ca de ceva străin și necurat.
Brâncuși s-a putut desprinde de Rodin dar nu s-a putut
desprinde de ceea ce știa el din copilărie, din satul lui.
Și nu este sigur dacă a putut vreodată să întreacă arta
populară strămoșească. Cel mult a elaborat doar
selecțiuni și a șlefuit cu glaspapir ceea ce de mii de ani
se făcea cu barda și fără glaspapir. Chiar dacă țăranii
n-aveau ochelari și le făceau uneori mai butucănoase,
erau perfect proporționate și armonioase, liniile erau
bine croite, iar obiectele erau mai complexe. Pentru că
pe lângă forma estetică redusă la simplitatea absolută,
mai aveau și o funcție cotidiană practică, utilitară, care
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la Brâncuși dispare. Brâncuși a făcut să se minuneze
Occidentul, însă meșterii anonimi români ar fi zâmbit cu
îngăduință bătrânească, ar fi zis că sunt niște năzdră-
vănii inutile și s-ar fi uitat cu neîncredere la orășenii
extaziați, dispuși să plătească prețul unei moșii, pentru
ceva care prin sate se vedea cam pe toate gardurile.
Brâncuși nici nu a apucat să prelucreze toate simbolu-
rile din arta multimilenară de pe gardurile țăranilor. Ce
să se mai uite prin Africa?” 

Interlocutorul tot băga capul pe ușă să vadă cam
cum era prin casă, să-și facă o idee mai lămuritoare
despre mine. M-a întrebat de ce s-a spânzurat Urmuz?
I-am răspuns: „De creanga unui copac.” A căscat ochii
mari de nedumerire și i-am explicat că îi răspunsesem
ca Mitică al lui Caragiale, care învățase structurile umo-
rului de la gura țăranilor. I-am mai spus că Urmuz nu se
sinucisese, pentru că un nemuritor nu se poate sinu-
cide. A vrut doar să denunțe moartea că este absurdă
și a biruit-o, „cu moartea pre moarte călcând” și astfel a
definitivat o operă suprarealistă, și aceasta tot cu rădă-
cini în folclor, pe care însă nimeni nu i-o mai poate imita.
Dar rămâne un mister pentru noi, întrucât atât folclorul,
cât și ortodoxia nu se joacă cu to be or not to be.
Neliniștile existențiale le tratăm cu autoironie, persiflare
și cu vin de buturugă: tu bei ori tu nu bei. Probabil că
Urmuz n-a băut, că îi trecea. O fi pentru suedezi un
păcat să bea. Dar pentru români e un păcat să nu bea.
Fac o paranteză: peste câțiva ani, profesorul universitar
de literatură universală Lars Fyhr, editorul cărții mele de
debut în limba suedeză Doldahavsrullarna, zicea să ne
apucăm să-l traducem pe Urmuz, care l-a fascinat mai
mult decât orice din literatura mondială. Însă eu mun-
ceam ca să-mi ameliorez traiul și nu-mi stătea gândul
la literatură. După cum zice un personaj din carte, eu
pentru bani aș fi în stare de orice, chiar și să muncesc.

Misteriosul meu interlocutor din ușă nu s-a dat bătut
și a zis că Tzara și alții s-au inspirat ca și Newton, Co-
pernic, Carl Linné sau teoria Big-Bang din Biblie, Ge-
neza. „Mda, i-am răspuns, oamenii de știință, oricât s-au
îndepărtat de biserică, au pornit de la ideea unui Crea-
tor atotștiutor, ceasornicar (Voltaire), arhitect (francma-
sonii), inginer mecanic (teologia ateistă). Alt model de
gândire nu aveau, decât atelierele meșteșugărești ce
luaseră avânt cu revoluția burgheză contra feudalismu-
lui. Dar unde vezi tu (în Suedia nu se folosește pronu-
mele de politețe) dadaism, absurdism, nihilism și alte
asemenea -isme în Biblie?” A rămas pe gânduri, a dat
din cap și a zis că bine, să-i scriu un articol cât mai lung
cu răspunsul la întrebarea lui despre cum se poate ex-
plica misterul cu avangarda română. Și să-l găsească
luni dimineață pe masă. Eram joi seara, iar eu urma să
muncesc la Volvo până vineri dimineața, apoi să fiu vi-
neri prezent la liceu. Când să-mi mai fac și lecțiile date
de profesori pentru luni? Cine era dumnealui? 

– „Ursäkta, nu am cum să știu. Cu cine am onoa-
rea?”

A zâmbit cu superioară înțelegere și mi-a spus că
era redactorul-șef al secției de cultură de la Dagens Ny-
heter*, cumulând și funcția de redactor-șef peste tot co-
tidianul. De unde să-l cunosc eu? Mie îmi ardea de citit

ziare? Veți zice desigur, că de ce a traversat dumnealui
Suedia ca să mă întrebe pe mine și nu l-a întrebat pe
atașatul cultural de la Ambasada României la Stock-
holm sau să fi întrebat românii care predau limba ro-
mână la Universitatea din Lund sau alți intelectuali, nu
un muncitor necalificat, ca mine? Nu vă mai mirați: 

În primăvara anului 1989, într-un moment de entu-
ziasm și de speranțe inconștiente, am trimis la Dagens
Nyheter o cronică despre greva scriitorilor de la Uni-
unea Scriitorilor din București, ce ziariști fuseseră
arestați și ciudata epidemie de sinucideri, din culisele
puterii. Redacția a trimis articolul meu la Ministerul Afa-
cerilor Externe din Stockholm, să întrebe dacă într-ade-
văr putea fi așa ceva la București. După o
bine-chibzuită cumpănire, cei de la externe le-au răs-
puns că puteau să-l publice. 

Arne Ruth a dat să plece, dar s-a răzgândit și a zis
că Dinu Lipatti este cel mai mare pianist al tuturor tim-
purilor, de o virtuozitate legendară. Avea toate plăcile
lui Lipatti. I-am răspuns că noi suntem mai zgârciți cu
laudele când e vorba de ai noștri, iar eu n-aveam nicio
placă cu Lipatti, n-aș fi avut nici la ce să o ascult. Când
să o ascult? Nu i-am mai spus că mă gândeam la
dicționarele noastre cioclopedice unde românii ajunși
vârfuri ale culturii mondiale beneficiau de mai puțină
atenție decât un agronom care a îmbunătățit știuleții de
porumb în Bărăgan. Știam că mulți români celebri în
Occident, în țară au fost învăluiți în tăcere, alții
calomniați sau subapreciați în lucrări de referință și nu
știu să mai fie vreo țară care să fie atât de vitregă cu
cei mai buni fii ai ei. Când nu li se poate contesta va-
loarea, li se contestă opțiunile politice, moralitatea, pa-
triotismul sau naționalitatea ori sunt martirizați pe altarul
urii față de lumină, ca Miron Costin, Nicolae Iorga și câți
alții au mai murit prin închisorile comuniste, ca Alexan-
dru Marcu și nu mai știu care, de s-ar putea face o en-
ciclopedie cu ei. 

La un cenaclu al Academiei, prezidat de Alexandru
Balaci, un cercetător ne-a comunicat în 1976 rezultatul
investigației sale asupra porcăriei pe care i-au făcut-o
Sadoveanu, Călinescu și alți academicieni lui Brâncuși.
Văd pe Net că altcineva a descoperit asta recent, ca o
noutate de ultima oră. 

N-o fi destul cât rău ne fac străinii, mai denigrează
și ai noștri principalele valori ale neamului nostru. Alte
țări se laudă cu creatori slăbuți și plătesc să fie publicați
în alte limbi. Ce să mai zicem de Franța, cu istoria lite-
raturii plină de poeți, ce excelează în special prin canti-
tatea producției și prin reeditări. Cel mai mare și mai
autentic poet liric francez este o româncă: Anna Elisa-
beth Bassaraba, principesă Brâncoveanu, contesă Ma-
thieu de Noailles, în jurul căreia evoluau Marcel Proust
și alte celebrități ca asteroizii în jurul soarelui. Fac o pa-
ranteză: am văzut recent că liceul din Evian les Bains
poartă numele ei. Iar tatăl ei are un monument magnific
în centrul orașului, pe care l-a făcut să fie ceea ce este.
Închid paranteza. În Franța, sumedenie de autori au
scris cărți voluminoase cu titlul Vercingetorix, în ediții

* Dagens Nyheter (în traducere „ştirile zilei”) este un coti-
dian suedez, fondat de Rudolf Wall în decembrie 1864.



162 SAECULUM 5-6/2018PR
O

scriitori români de pretutindeni
fastuoase, de un lux nemaipomenit. Despre Vercinge-
torix au scris mai mulți autori decât războinici a avut el.
Citisem în copilărie o carte cu titlul Decebal, a lui B. Jor-
dan, pe hârtie de ziar. Văd pe Wikipedia că s-au mai
scris încă cinci. De ce așa multe, dacă aveam deja
una?

În clipa când scriu, ceea ce confirmă legea
concordanțelor cosmice pe care nu a formulat-o nimeni,
primii un mail de la un fost coleg de facultate, prozator:
„Cât priveşte această adevărată apetenţă a autodevo-
rării la români, s-ar putea scrie despre ea mult şi bine.
Aproape nimic din ceea ce am avut valoros n-a scăpat
nemânjit şi necontestat. De noi înşine, fireşte. Gân-
deşte-te numai la Brâncuşi. Geniul unanim recunoscut
al sculpturii moderne. Vrea omul să lase o moştenire
statului român. Noi refuzăm, ba şi îl denigrăm. Denigraţi
au fost şi Eliade şi Cioran (cel mai mare eseist francez
de la Montaigne încoace). Eminescu, zice un fost direc-
tor al ICR, este scheletul nostru din dulap, de care tre-
buie să scăpăm. La Arghezi strâmbăm din nas
(«putrefacţia poeziei şi poezia putrefacţiei»). Despre
Blaga zicea unul că e Marele Anonim al poeziei române.
Caragiale a fost acuzat de plagiat. Slavici de spionaj.
Arghezi de colaboraţionism. Eminescu de şovinism.
Despre Mioriţa ai spus tu destule. Ce să mai discutăm?
Pe lângă că avem puţini, îi mai şi facem de rahat!” (Dan
Florița-Seracin).

Arne Ruth s-a dus pe continent, iar eu m-am dus la
Volvo, la uzinele Torslandaverket. A doua zi, după ce
am venit de la liceu, am dat telefon pe la mai mulți uni-
versitari români și pe la scriitori, din țară și de prin dias-
pora, ca să-i întreb cum să răspund la întrebarea
vikingului despre cum se explică misterul cu ivirea ver-
tiginoasă a avangardei culturale române, fără să mai fi
fost înainte alți români care să-și fi pus vizibil amprenta
în cultura Occidentului. S-au eschivat de la întrebare,
răspunzându-mi să nu uit să scriu despre Anna de
Noailles, despre Matila Ghyka și despre mulți alții.
Le-am precizat că nu mi s-a cerut să vin cu un pomelnic
de nume, nu pot să dau la redacție un acatist ca la bi-
serică, ci mi s-a cerut să răspund la o întrebare de ana-
liză. Iar eu nu știu ce analiză să fac ca să-i răspund. „Să
nu uiți nici de Panait Istrati! Să zici și de Celibidache! Și
de Nadia Comăneci!” 

Sâmbătă și duminică m-am dus să fac ore suplimen-
tare la Volvo, ca să nu-mi pierd încrederea și vadul la
șefii mei. Acolo, în pauzele de lucru, mă puteam con-
centra mai bine decât oriunde, fără să mai văd telefonul
care mă decepționase cu dialogul absurd, la care nu
m-am așteptat. Luni dimineața, când au deschis la
poștă, i-am trimis lui Arne Ruth la Dagens Nyheter pa-
ginile prin fax. Apoi m-am dus la liceu, unde profesoara
ne-a spus că Ovidiu a fost exilat în Bulgaria la Varna.
Am tăcut. Eu nu venisem acolo ca să îi dau ei lecții, ci
ca să obțin un certificat, care îmi trebuia să intru la fa-
cultate. Unde ni s-a spus de la înălțimea catedrei uni-
versitare că amazoanele nu au existat în realitate, ci
sunt un mit cu justificare freudiană. Cu mulți asemenea
profesori care m-au examinat și mi-au dat note, hârtiile
mele școlare... Eu nu le acord nicio valoare. Dar prind

bine, într-o societate de hârtie.
Nu știu nici acum dacă i-am răspuns bine lui Arne

Ruth și dacă în Dagens Nyheter am scris un adevăr sau
baliverne despre cum se explică originile impetuoasei
avangarde românești în revoluția culturală, care a înce-
put pe fundalul nebuniei Primului Război Mondial.
Explicația succesului alor noștri este inspirația lor din
folclorul românesc? Sau Cineva acolo sus ne iubește?
Cine? Ciobanul din Miorița? Luceafărul? Eminescu?
Zalmoxes ori Gebeleisis?

Și trecură anii. M-a căutat suedezul Tom Sandqvist,
profesor universitar de teoria artei și istoria ideilor. Citise
articolul meu din Dagens Nyheter și voia să-mi pună su-
medenie de întrebări. El se documenta pentru o carte
despre anvergura avangardei române, ce a început cu
dadaismul. Nu știa românește. Atunci cum se docu-
menta despre români? Nota stenografic ce îi spuneam.
Desigur că își continua turneul pe la alți români. Așa a
făcut cartea Dada öst: rumänerna på Cabaret Voltaire,
Signum, Lund, 2005. Pe care o citez în Miorița – Izvorul
nemuririi, numai așa, ca să întăresc afirmațiile mele
sprijinindu-mă pe cartea lui, în care a pus informațiile
primite de la mine. Și ca să-i dau peste nas că el nu ci-
tează niciun român din cei ale căror explicații le-a pus
cap la cap. Pentru o bucată de pâine, decât să crăp de
foame ca el, nu știu, poate că și eu aș fi făcut o aseme-
nea faptă josnică. Mai vrea un băț pe spinare? Mai am.
Îl țin în rezervă, pentru dacă iese pe interval.

– Folclorul? Este cea mai trainică și mai longevivă
componentă din cultura română, este coloana verte-
brală și vâna, de acolo și-au tras toți creatorii moderni
seva. Folclorul este baza fundamentului și fundamentul
bazei. E capitolul unu și deschizător de drumuri, din is-
toria literaturii române, oricât ar ignora asta ignoranții
noștri. Eminescu, cu toată cultura lui universală, nici nu
s-a gândit să se îndepărteze de folclor. Dimpotrivă, s-a
inspirat din creațiile orale ale unor analfabeți și le-a va-
lorificat pe cel mai înalt nivel intelectual. Poeții nu se
mai puteau desprinde de farmecul modelului emines-
cian și scriau în stilul lui cult, cu rezonanțe folclorice.
Coșbuc, ca să elibereze poezia de modelul eminescian,
a recurs... tot la folclor. Avangardiștii români au debutat
în țară și nu se puteau îndepărta de izvoarele lor folclo-
rice, sub zodia cărora se născuseră și unde se adăpa-
seră. Singura lor soluție ca să se îndepărteze de surse
și să își afirme individualitatea era să plece departe de
țară, să se autoexileze la Paris, Mecca românilor. Dar
nici departe de țară nu au putut închide ferestrele prin
care continuau să respire aerul cu miros de fân proas-
păt cosit din folclorul de acasă. Nu s-au putut elibera de
moștenirea folclorului. Folclorul le oferea certitudini
existențiale și artistice. Nicidecum nu le puteau oferi așa
ceva filozofii și artiștii occidentali, oricât de colosali ar fi
fost aceștia, cu găselnițele lor de ultimă oră și neverifi-
cate de trecerea mileniilor. Folclorul acționează ca un
magnet asupra literaturii, muzicii, artelor plastice,
vestimentației, spectacolelor moderne, arhitecturii, dacă
nu chiar și asupra filozofiei, fascinând ispititor, copleșitor
și acționând centripet asupra tendințelor centrifuge.
Moderniștii noștri au refuzat să creadă că folclorul este
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alfa și omega. Dar este. O dovedește însăși opera lor. 
Folclorul românesc este un patrimoniu național, dar

nu este un monopol rezervat românilor. Chiar și cei de
altă naționalitate, etnie sau altă religie și ajunși pe cul-
mile culturii, au fost fascinați de creațiile țăranilor noștri.
Béla Bartók și-a dedicat cei mai productivi ani din stră-
lucita sa carieră pentru a culege și nota cu mâna muzica
populară românească, cu care și-a îmbogățit propria
creație, cât și repertoriul tarafurilor ungurești. Nu. Ro-
mânii sunt atât de bogați, încât nu consideră asta ca un
furt național, ci ca o donație generoasă, făcută  altor
națiuni. Românii au donat modei internaționale ia și câte
alte invenții românești, ca stiloul, insulina, avionul cu
reacție și nu mai știu câte altele. Gheorghe Zamfir se
îmbracă în țăran, dar e un om cultivat. S-a făcut cunos-
cut întâi ca mesager al muzicii populare și abia apoi a
compus muzică cultă. Nu știu dacă occidentalii au pri-
ceput ironia lui fină: cu naiul unui zeu păgân, cel mai
afurisit de către biserică, a sfințit catedrale gotice.

Nu. Avangardiștii nu sunt iconoclaști. Mai degrabă
aici ar fi vorba de conflictul dintre tradiționalism și non-
conformism. S-ar putea ca astea să fie două polarități
ale spiritului românesc. O dihotomie probabil inerentă,
atât la individ, cât și la dimensiuni naționale, având ca
rezultat inteligențe ce reușesc să îmbrățișeze și soarele
și luna. Adică și muzica populară și cea cultă. Sau și
compozitor și interpret. Ca Zamfir, Lipatti sau Enescu.
Muzica simfonică a lui Enescu nu este compusă de el.
E compusă de milenii, de către niște țărani anonimi. El
doar a orchestrat muzica populară la nivelul celei mai
strălucite perfecțiuni simfonice. Enescu reeditează mu-
zica lui Orfeu, ca să auzim cum cânta Orfeu. Aceeași
dihotomie soare-lună, la Mircea Eliade: om de știință cu
cele mai clare și mai indubitabile teorii, dar și prozator
fantast, de nu mai știi unde e pragul dintre real și ireal.

Voi, suedezii, îl divinizați pe Celibidache într-atâta,
încât nu-i mai spuneți dirijor, ci ziceți divinul, fiindcă a
ctitorit orchestra simfonică de la Göteborg, a scos-o în
lume și a făcut-o să fie mândria internațională a Suediei.
Da, divin. Însă Bucureștiul a dat dirijori care n-au mai
ieșit nicăieri altundeva, dar la care se închină chiar și
Celibidache.

De unde vine pesimismul lui Cioran? Da, e ciudat
pentru un român. Pare să fie o negare a optimismului
din basmele românești. Le-a înțeles pe dos. S-o mai fi
luat și după gogorițele cu care ne-au împuiat capul co-
mentatorii Mioriței, care și ei au înțeles ciobanul invers
decât este. Fiecare își proiectează în cioban propria sa
fire și experiență de viață. În cioban se vede pe sine
însuși. Voilà universalitatea personajului principal din
Miorița. Oricine se poate recunoaște în el, chiar și cei
ce pun pe seama lui propriile lor frustrări sau mârșăvii.
Nu știu dacă pesimismul lui Cioran nu cumva o fi doar
un scepticism față de cultura franceză și în general oc-
cidentală, la care s-a remorcat. Așa îi trebuie, dacă a
uitat să mai bea din izvoarele folclorului din Carpați. Sau
poate că provine genetic din istoria ingrată a românilor
ca străjeri la poarta Europei. Dar nici aici nu sunt sigur
că aceasta ar fi ceva prioritar în menirea istorică a ro-
mânilor. Fiindcă românul s-a născut poet, iar nu soldat,

ca prusacul. Menirea românilor este propășirea artelor
frumoase, a valorilor umaniste, a omeniei. A cuvântului. 

Ce să zic Despre inconvenientul de a te fi născut?
S-ar putea să fie o elegie națională. Un antipod al Cio-
cârliei lui Enescu. Orice om și orice popor poate avea
diferite stări sufletești, nu numai una. Eminescu a scris
elegii, dar și poezii electrizante, mobilizatoare. E o ele-
gie universală, dar și provincială. E o durere căreia ro-
mânii cel mai adesea îi dau o tentă de autoironie,
biruind-o astfel prin râs și optimism, amintindu-și gene-
tic, din sânge, de la Zalmoxes, așa cum se știe și de la
Herodot, că sunt nemuritori. Trăim cu toții în nemurire,
până când uităm că suntem nemuritori. Aș zice mai de-
grabă că e o elegie individuală, numai a lui Cioran, ori-
cât ar fi de mulți români care își dau cu pumnii în cap
că s-au născut. Le trece repede și apoi râd. Dar am
găsit o fotografie a lui Cioran râzând cu gura până la
urechi. Am pus-o în Miorița – Odödlighetens källa, edi-
tată la Stockholm.

Care e cel mai important component al literaturii po-
pulare române? Cred că înțelepciunea multimilenară,
cu zecile de mii de proverbe și zicători, dar și manifes-
tată în întreaga producție literară orală. Sentimentul
frăției cu natura și cu toți oamenii, optimismul, încrede-
rea în izbânda binelui, cultul pentru valorile etice și es-
tetice.

Ce-mi place mie cel mai mult din folclor? La fel ca și
în literatura cultă și în filme: umorul. De la ironia cea mai
fină și insidioasă, până la sarcasmul cel mai mustos,
folclorul cuprinde toate categoriile de râs, în toate
situațiile și pe gustul tuturor. Românii folosesc umorul
ca armă mai efectivă decât argumentul persuasiv, cul-
tivat de niște plictisitori. 

Eram la masa de Crăciun la un guvernator de pro-
vincie geografică. E o funcție onorifică, fără nicio putere
politică, un fel de cimitir al elefanților când devin
deranjanți. Guvernatorii sunt un fel de viceregi repre-
zentativi, neimplicați în politică, la fel ca regele. Mi-a po-
vestit, pentru nu mai știu a câta oară, că l-a cunoscut
pe Ceaușescu la o recepție dată de regele Suediei.
Cunoșteam urmarea, dar l-am ascultat cuviincios.
Ceaușescu i-a cerut să-i împrumute castelul ca să dea
o recepție de reciprocitate în cinstea regelui. I l-a îm-
prumutat. I-a mai cerut și să-i dea un joc de șah, de di-
mensiuni mai largi decât cuprindea guvernatorul cu
brațele, făcut de nu știu ce mare artist suedez, din cris-
tal sau nu mai știu ce material. Îi trebuia ca să-l dea
cadou nu mai știu cărui șef de stat, cu care se pogodea
Ceaușescu și punea țările la cale. I l-a obținut și i l-a tri-
mis prin ministerul de externe. Eu nu ziceam nimic, cum
îmi e obiceiul. Mâncam și tăceam, ca de obicei. La mân-
cat, zici că parcă aș fi profesionist. Poate că ridicați din
sprânceană: cum de făceam Crăciunul eu, un calic, la
masă cu un guvernator, al cărui nume nu îl pot spune
pentru că văd în Wikipedia că trăiește. Eram acolo pen-
tru că fiica lui era șefa mea. Încă un motiv să nu dau
nume. Guvernatorul, ca să spargă tăcerea, zice: „En-
glezii de Crăciun taie curcanul. Polonezii fierb peștele.
Voi cum serbați Crăciunul în România? Am auzit că voi
tăiați porcul. Așa e?” / „Nu. Noi împușcăm porcul.” 
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MAMA MEA, UN PoEM NAŢIoNAlISt

între mao-tai și putinkaia
între calvados și bourbon de Tennessee
eu prefer un zaibăr acru din Galicea Mare
ori un Negru de Oprișor
Doamne, sunt naționalist, sunt sudist
Doamne, mama mea, învățătoarea,
m-a crescut rău și neeuropean
m-a dus la biserică de Paști,
m-a învățat să îndur
huruitul tancurilor venind din toate punctele cardinale
m-a învățat să renunț la avere
la pământul bunicului, la icoana de sus
pentru că trebuia să trăiesc și să fiu
mai presus de satul meu îngenuncheat
în fața istoriei, în fața prăpădului
care ne-a dărâmat și ne-a supus
Mamă, dulcea mea, buno, îndurătoareo,
în fiecare din noi un Iisus
răstignit între tâlharii acestei istorii
Da, între Răsărit și Apus
Mama mea, tu pui pâinea pe masă
pâinea din țestul vechi și crăpat
tu, care-ai învățat atâția copii
din al Valahiei sat
îți văd mâna, Mamă, o simt
obosită, cutremurată de muncă, de boală
Mama mea, crucea mea dintr-o copilărie
venind cu două gutui de la școală
să le pui în geamul casei noastre bătrâne
să lumineze până în iarnă, târziu
Mama mea, istoria mea neuitată,
poarta mea, acasă când viu
Nu uitați, oameni buni, nu uitați
pe mamele voastre, învățătoarele
spălați-le amintirea în lacrimi
la sărbători, spălați-le picioarele
Peste noi calcă timpul, 
peste noi vine clipa
nu uitați, oameni buni, să iubiți
și zborul etern și aripa

Nicolae Dan Fruntelată EPoPEE DE lA IzMENE lA BlUGI

Fratelui meu mai mare, Ioan Barbu

A fost o dată un mit
de istoria morților mei, obosit
mitul soldaților români și țărani
care-și spălau hainele în sireturi
și-n pruturi, și-n râurile
care nu fuseseră încă sorbite de dușmani
A celor în izmene ridicați
ca niște cruci albe ale neamului
eroi necăjiți, soldați români
slavă învățătorului și țăranului,
slavă răzeșilor și moșnenilor
și opincarilor, ardelenilor
Iată istoria oaselor albite de timp
iată-l în mijloc pe generalul lor
care n-a fost rege ori împărat,
dar a știut să defileze frumos
în moartea lui îmbrăcat
Așa ne-am născut, așa am trăit
noi, mămăligarii luptând în izmene
cu armatele moderne, mackenzene
balada prin care sunt, prin care ești
sub crucea oaselor, la Mărășești.

xxx
Apoi, nepoții mei contemporani
în pulovere fără gât de la magazinul Beriozka
ori de la alți telali, americani
în blugii strâmți din Texas ori din Pesta,
nepoții mei iubiți, contemporani
numindu-se ca intelectualii
nu fii ai mămăligii, ci golani
vânzând o libertate câștigată
cu sânge de copii, cu gloanțe oarbe
pentru un iaht, o vilă și mulți bani
la prețuri de fier vechi vânzând o țară
unor investitori mai ortomani
alt mit se naște, moare vechiul mit
eu descifrez, bătrân și obosit
această sfâșiere de destin
între aceia care-au fost puțini
și-aceia care sunt învingători
europeni, cumani, americani
ori slavi cucernici, ce mai e de spus
când voi plecați, în blugi ori în rubăști
pe gheizerul istoriei în sus
iar noi, puținii, triștii, înserații
ne coborâm către străbuni încet
ne scufundăm ca moara pe Siret
în mitul alb care mai naște numai
câte-un pierdut și păgubos poet

RoŞIA MoNtANĂ

Între Scamandros și Dâmbovița
nu e decât 
un nimic, vreo două mii de ani,
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niște munți apuseni cam bătrâni,
o pasăre măiastră roșie, montană
Roșia Montană i se spunea
în limba acelor ciobani
Ea avea un cuib de aur într-o colivie de aur
ea munții și oile îi păzea
pe urmă au venit vânătorii istoriei
între Scamandros și Dâmbovița
numai o bătaie de glonț era
Vânătorii din Est, din Vest, din Mereu
Poftitorii de aur, de grâu, de petrol,
Călăreți în spinarea poporului meu

Prelatin, prea singur și gol
Cine mă apără, Doamne, Zalmoxe,
între Scamandros și Dâmbovița
o istorie oarbă
Bărbații mei au murit, vânduți și trădați
De o mondială pereche
Est și Vest, românii sunt mieii
acestei balade mai vechi, preromane
între Scamandros și Dâmbovița 
amprentele noastre
sunt roșii montane...

Şerban Codrin

Provincie-agasantă şi amară,
Cu-oraşe, unde plouă de trei ori
Pe săptămână, cum îngrozitor
Scrâşnea poetul sau marfaru-în gară,
Provincie prin buruieni târâtă,
Cu vaci pe pajişti rumegând comod
Înjurăturile unui rapsod
Nestatuar proptindu-se în bâtă,
Provincie cu sălcii plângătoare
Şi broaşte, vrăbii fără dirijor,
Cu măgherani neduşi la croitor,
În schimb, vulgari ca petele din soare,
Provincie tenace, până în
Pilat spălat cuviincios pe mâini.

(*) 

Afunde-împletituri de rădăcini
Povara-şi poartă-în cârcă, de pământ, 
Sub nerăbdarea nopţii-în scăzământ 
Precar, din cine ştie ce pricini; 
Zvârcolituri în somnul de-îndurat
Lapţi întărâtă şi frământă-în foc  
Gâlgâituri în fleaşca spre-un soroc
La şase luni, umflat şi frământat;
Cruzimi băloase, clocotind, sudori 
Se îndârjesc, împing, rup apa şi, 
Târâş, în forfotă, dau mugurii 

Năvală, uzi, ţâţoşi, prin născători, 
Până-odrăslesc spre ziuă, lacomi, grei, 
Cu noduri, primii pupi de stânjenei.

(*)

Mari buruieni cât gardul de tulpini
Străvechi de floarea-soarelui nu lasă
Nimic în drum să se zărească din
Memoria ogrăzii fără casă;
Păianjeni cruzi cu frenezie torc
Odăjdii de mătase-acestor locuri,
Unde în hoarde porumbei se-ntorc,
Dar fără ramuri de măslin în ciocuri;
Portretul înflorit în relief,
Înmănunchind bunicii împreună,
Cu-obrajii dulci, de lapte şi sidef,
S-a năpustit pe noapte în furtună
Şi-un singur gol vibrează transparent
Sub zodii, al cireşului absent.

(*)

La şcoală, printre partituri, învaţă
Din Bach şi Mozart, game la vioară,
Până-înfloreşte carnea-a primăvară, 
De-mi vine, stânjeneii ei de viaţă!
Vrea să-o conduc spre râu, printre-explicaţii

MI-E  DOR  DE  VREMURI  
SEMĂNĂTORISTE 
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De ghid paranormal în poezie,
De ce metafora-i bijuterie
Cu preţ peste-epitet sau comparaţii;
Ajunşi sub sălcii, ducă-se cultura,
Mai bine se împiedică, rupându-mi
Trei nasturi scumpi, de-artizanat, la rându-mi,
Ca-în rotisor mă las întors de-a dura,
Să-aprindem cu strădanie-exemplară
Măcar o parte-a ierbii de la ţară.

(*)

Pe banii arendaşului, bunicul
Dealu-a vândut, şi stâlpii din pridvor,
De-a-îmbătrânit pe-un preţ de croitor
În braţe cu bunica şi ibricul:
Prea degusta cafea de-oraş ţăranul
Şi-un papa Haydn la noul patefon,
Nicicum ciuleandra pe-un acordeon,
Precum servea prin cartier ţiganul;
Cu bicicleta, coşul şi nepotul
Ferchezuit, migram duminica
La iarbă-în crâng, să dedulcim halva;
Pe când bondarii-şi păstoreau fagotul,
El, greierilor, meşteri în scârţac,
Le lua din ochi măsură pentru frac.

(*)

Nu ştie carte iarba de la ţară,
Aşa că dialogu-i monolog:
Se-ascunde în penumbra unui stog
De soarele cu-obrăznicii de vară
Şi dă în floare până-o tunde coasa,
Năvalnic, talpa-gâştei, untişor;
Nu-ar bea izvorul apă din urcior,
Dar cade încă-o noapte, cade-amiaza,
Chiar vremea cade în vremelnicie
Şi inorogi păziţi de porumbei,
Cu botul moşmodind printre păstăi,
Dau de-un gherdan de rouă străvezie,
Prea bun de meşterit câte ceva,
Sulfină, luminiţă, sălăgea.

(*)

Cutremur şi năvală şi potop, 
Muraţi şi înspumaţi în saramură, 
Cu repede-apăsată călcătură 
Răsar din mare caii în galop 
Şi sar spre ţărmuri, scapără cu-acea 
Primejdie de muchii ascuţite 
Şi-armăsăreşte toacă-între copite 
Prea-amară apa, prea fluidă, prea...
De-alergătură-înfierbântaţi şi beţi 
Peste nisipuri îşi preschimbă cazna 
În nebuneli, nechează, o iau razna 
Cu îmbrânceli şi fulgere de preţ, 
Încât îţi vine-a crede că vibrează 
Potcoavele unei furtuni de-amiază.

(*)

E-un neam de toamnă proastă-a tuturor 
Nebunilor, cireşul dă în floare, 
Luceafărul se spală pe picioare, 
Cu-un felinar în preajmă, muritor; 
La cap mă bate roua să-i dau zor 
Cu motosapa printre coliere, 
Vântu-învârtind flaşnete efemere
Din ceruri cade-o pană de motor; 
Maestru-în repertorii de tenor, 
Cocoşu-şi joacă pe de rost talentul,
Zori după zori făcând pe-omniscientul, 
Primu-în astrologie fondator; 
Perfid, se leapădă fără iluzii, 
De frunza ultimă-a ruşinii, duzii.

(*)

Când pipăi piersica prin sutien,
Zâmbeşte-un pepene cu strungăreaţă
Şi greierii bat coasa-în buruieni
Sălbătice, sulfina ei de viaţă!
Craidon bătrân ca aurul incaş,
Mă pasionez de-o pastorală poamă
De nici un preţ desculţă prin oraş:
Har!, de pământuri, uliţe-o proclamă
Şi rangu-i venerează până la
Dospeli de drojdii-în gropniţe cu doage,
Deci, cabotin dedat la trufanda
Şi-estet, zemoasa pacoste mă-atrage            
Lângă-alambicu-în fază delirantă,
Sorbi-o-aş, corcoduşa ei de-amantă!

(*) 

În zori, la spartul somnului, un vis te
Scufundă încă-o dată-în delăsare,
De-ţi vine să oftezi fără-amânare:
„Mi-e dor de vremuri semănătoriste,
Cu fete la fântână, în catrinţă,
Să-mi scârţâie, cu ţâfnă, la ureche,
Talanii-abia târşind căruţa veche
În drum spre casă, din obişnuinţă;
Să-mi ploaie, de să rupă-acoperişul,
Şi-în foişor, de vorbă cu boierul,
În loc să văd cum toarnă sommelierul,
Să mă tot mir, cum s-a-arămit frunzişul
Şi pleacă berzele în pribegie,
Bună-întomnarea ei de poezie.”        

(*)

E-o după-amiază-înmiresmată, m-aş
Culca de plictiseală în fotoliu,
Mai mult, ce-ar fi să îndrăznesc, de-orgoliu,
Încă o simfonie, cu hăitaşi
În alunişuri, cavalcade, corni
Şi câini de vânătoare, veveriţe
La fugă prin stejari, iar sus, şuviţe
Din primul fum al toamnei tors de-un horn;
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SUNt PE PICIoARElE MElE

Negociază, târguieşte-te
nu mă da din mână uşor
nu mă scăpa din ochi, nici printre degete
ca o piatră tocită de întrebuinţare
lunecând în apa cu valuri amare
nu mă şterge din cartea
la care şi eu am trudit
mai am încă sânge – 
cerneala ta preferată
mai am încă forţe şi aliaţi

Spre bucuria ori savoarea mea,
Simt clocot paşnic în bucătărie,
Mieji fierţi de nuci cu zahăr, deci voi scrie,
Ceva cu suflet pastoral, ceva
Mustos ca lemnul, când răşina-şi arde
Într-un nesăţios quartet de coarde.

(*)

Ce-ar fi, cu demodate-arome, să-mi                      
Serveşti, de soc sau flori de fân, un ceai, 
Ceasornicu-îndărăt să-întorci, spre vremi 
Cu-ascunsă doamna după evantai, 
Păru-ondulat la tâmple, ochii vii, 
De tremur ca subsolul Vrancei, când 
Fix mă priveşte din fotografii 
Dormind în rame-ori numai dormitând;
Nu-mi fac iluzii, nici mi s-a părut:
„E-o bună prietenă, de-oricâteori 
Ne dăm în cărţi, bârfim despre trecut.”
O molie-mi întârzie în zbor 
Chiar între palme: „Fii drăguţ cu ea 
Și înţelege-o, nu te speria.”

(*)

Se rup în cârje prunii, şi-în prăjini,  
Greoi boieri, deloc încrezători 
În câte-asudă slugi la subsuori, 

Slabi proptitorii, graşi proptiţii, plini;
Pe înserat, răscopţi şi în călduri, 
Să-şi zacă lenea-i lepezi în butoi 
Spre judecata drojdiei de-apoi 
Într-un cazan cu plăgi, vătămături; 
Miresme deşirând în ţevării,
Pe-un ger de ger, cu-omături şi bătăi 
De şapte crivăţe peste-un bordei, 
Rachiu-şi delirează ochii vii
Şi râde, zboară, dă în brânci la joc 
O ameţită bestie de foc. 

(*)

E-o sărbătoare-afară: la burlan
Şi-n colţul gardului smuls din ţâţâni
Năbădăios îşi zdrăngănesc descân-
tecul jazzbanduri mari de huligani,
Ba chiar dau lustru apei din găleţi
Sticloşi bijutieri cu glaspapir,
Din râvna lor sporind un coviltir
Pe universul dichisit de-îngheţ;
Strânşi lângă vatră, priveghem la foc
Şi-i îndârjim incendiul în butuci,
Pe când munceşte-un spărgător de nuci
Şi-în loc de lene îţi propun un joc:
Mieji savuroşi oferă-mi, numai mieji,        
Să-ţi dau la schimb taraful în vârtej.

Victoria Milescu de care nici tu n-ai aflat 
nu mă lăsa în urma celor ce aleargă
fericiţi, despletiţi pe străzile începând
şi terminându-se în numele tău...
am dansat împreună sub flăcări din cer
în Turnul Eiffel
ne-am îmbrăţişat pe Podul Waterloo
am alergat cu tuburi de oxigen pe crestele
înzăpezite ale celui mai semeţ vis de glorie
de 2000 de ori am venit şi am plecat
de fiecare dată erai la post
m-ai ochit din prima
m-ai testat pentru grozăvii şi sublim
m-ai strivit sub tălpi, m-ai fărâmiţat
m-ai zdrobit, m-ai împrăştiat, m-ai adunat
m-ai ridicat, m-ai înălţat
nu mă lăsa fără tine, Doamne...

ÎN CE lIMBĂ ÎMI VA VoRBI DUMNEzEU?

Dumnezeu intră în casa mea
comprimându-şi dureros  
forţa,  imensitatea, splendoarea
respiră, se aşază
în linişte pe scaunul 
de lângă masă
masa pe care mănânc, beau, scriu
deşi nu vorbeşte, ştiu cine este
nu priveşte în jur, doar tace
aştept cu spaimă
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în ce limbă îmi va vorbi Dumnezeu?
oare cum sună glasul său?
cu ce nume mă va chema
din miile pe care mi le-au pus florile,
pomii, vulturii...
inima îmi bate altfel în piept
dar Dumnezeu tace, ştie 
că eu înţeleg tăcerea lui... 

ACElAŞI DRUM

Acelaşi drum duce
spre biserică şi spre cârciumă
unii intră întâi în biserică
apoi în cârciumă
la ieşirea din rutina de a trăi aud:
cine vrea să mă vadă
să se uite bine în jur
să asculte glasurile din 
buzunarele inimii
ajung
la capătul drumului pietruit cu agate
un bărbat zdrenţăros cântă 
la muzicuţă Oda bucuriei
îi las o monedă 
în şapca împodobită cu decoraţii 
cârciuma zâmbeşte
în vârf de biserică
îmi face cu mâna dintr-un cântec vechi:
„How many roads must a man walk down
Before they call him a man”
Un bărbat iese din Mica Elveţie
plin de zăpadă în plină vară romană:
Unde-i biserica ce îndeplineşte orice dorinţă
chiar dacă rostită într-o engleză aproximativă...

o hAINĂ A PoEzIEI

Plouă
iar tu, femeie nesocotită
mergi fără umbrelă
de nimic ocrotită
rafale reci de vânt îţi răvăşesc
firele pletelor decolorate şi rare
smulgându-le odată cu
visele din creierul tău fierbinte
ducându-le departe, acolo
unde ai vrea să ajungi 
cu sandalele tale  înaripate
plouă, iar draga de ea
îmbrăcată sumar sau parcă deloc
arată a cerşetoare
unii spun că poartă totuşi o haină
pe care nu o vede oricine...

FEMEIA CARE NU ŞtIE SĂ SoCotEASCĂ

Îşi scoate din buzunare tot ce are

în faţa casei de marcat
nu înţelege
de ce nu poate plăti cu o floare
presată-ntr-o carte de poezii
sau cu poeziile scrise chiar de ea
de ce casiera îi cere bani, bani 
cei din spatele ei, la rând, grăbiţi, vociferează
cineva încearcă să o ajute
îi ţine punga cu alimente, îi explică
că trebuie să achite cu bani
dar pe unde sunt banii, unde
nici în geanta primită cadou de aniversare
nici la pieptul hainei abia cumpărate
nici la inima care bate nebuneşte
cineva strigă: plătesc eu!
nu mai ţipaţi  la biata bătrână
nu ştie ce sunt banii
ea este poezia căreia i-a fost foame.

lA SEMAFoR

Doar eu şi ea
stăm, aşteptăm la semafor
culoarea potrivită pentru a traversa
mult grăbiţii se aruncă
în valul maşinilor de mare viteză
care pe capotă, care pe parbriz
abia de se mai zăreşte bietul soare
de atâta sânge, de mulţimea 
de ligamente şi oase prin aer
doar noi, două femei răbdătoare
încălţate cu cizme lungi
şi fulare kilometrice
aşteptăm un veac, două, trei
să ajungem acolo, unde avem treabă
pe culoarea ierbii izbucnind pe gură. 

zoNA loCUIBIlĂ

Ce bine că sunt mică
pot intra pe sub uşă
să te privesc, să te mângâi când dormi
să-ţi suflu peste pleoape
polenul teiului din care cobor
sub bombardamentul asteroizilor
pot adormi într-o coajă de nucă
plutind pe lacrima ta cu nuferi
ce bine că sunt mică
moartea nu mă vede, 
mă calcă pe mână
eu o muşc de picior
cu dinţii mei mici dar ascuţiţi
apoi îi sar la gât
ea crede că-i un gest de iubire
şi îmi zâmbeşte cu simpatie
cine crede că moartea e nemiloasă
comite o nedreptate…
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CU tRUPUl MEU AStâMPĂR FoAMEA

Întoarcerea-n trecut mai lungă-i cu fiecare pas făcut:
Ni-i scris să nu ne mai surâdă oraşul primului sărut!

Imaginarul fluviu plânge că zilnic i se stinge-un port:
Sunt blestemat întru iubire să-mi fac iluzii de import!

Cu voluptate fluxu-nghite castele mândre de nisip:
Mă tem, himera mea albastră, că n-o să te mai înfirip!

Amare, drumurile lumii sub zarea stepei se resorb:
Cu trupul meu astâmpăr foamea de lup a ultimului corb!

SĂ tE SoRB CU oChI AVANI

De curând un schit albastru s-a-nălţat printre zedari:
Scris a fost ca-n locu-acela brusc în cale să-mi apari!

De curând un schit albastru a ţâşnit printre molizi:
Scris a fost ca-n locu-acela să te văd cu ochi avizi!

De curând un schit albastru s-a ivit printre mălini:
Scris a fost ca-n locu-acela de haihui să mă alini!

De curând un schit albastru s-a iscat printre castani:
Scris a fost ca-n locu-acela să te sorb cu ochi avani!

SĂ MĂ ASCUND... 

Să fie ger. Să intru într-un lăcaş de cult.
Să întâlnesc un preot care-a murit demult!
Să viscolească tare. Să umblu printre cruci.
Să le surâd nostalgic frumoaselor năluci!

Să fie tot mai crivăţ. Cu râvnă să mă-nchin.
Să nu-mi mai aflu urma pe care să revin!

Să se adune corbii. Să-mi fie tot mai cald.
Să mă ascund în ochii tăi limpezi de smarald!

Ion Roşioru DE VEI ADMItE CĂ tE ISC

Ajuns în toamnă muşeţelul aşteaptă primele zăpezi:
Mă vei găsi la fel, iubire, de vei voi să mă revezi!

Uitat la marginea câmpiei un plop surâde auriu:
Mă vei găsi la fel, iubire, de vei dori să te mai fiu!

Tiveşte drumul anghinarea cu ochii ei de ametist:
Mă vei găsi la fel, iubire, de vei tânji să te exist!

Nu se visează decât tânăr zăganul aţipit  în pisc:
Mă vei găsi la fel, iubire, de vei admite că te isc!

VoM EVADA DIN lABIRINt

Împovăraţi de mure coapte ies neculeşii rugi în drum:
Iubirii tale fără margini încep să-i aparţin de-acum!

Nelocuite, zeci de case ies gudurându-se-n şosea:
Alege-o pe aceea-n care să nu ne-ajungă piaza-rea!

Cu promoroacă anghinarea stă să-şi pudreze tenul
mov:
Pe rugul dragostei acerbe ne-aşteaptă arderi de istov!

În crugul nopţii se-nteţeşte privirea lunii de argint:
Călăuziţi de-o sfântă rază vom evada din labirint!

SĂ-MI lUMINEz SPRE tINE CAlEA

Să-mi fac iluzii că-i posibil să evadez din palimpsest:
Să-mi luminez spre tine calea c-un roşu trandafir celest!

Să-mi fac iluzii că-i posibil să-mi curăţ sufletul de lest:
Să-mi luminez spre tine calea c-un fraged trandafir ce-
lest!

Să-mi fac iluzii că-i posibil trecutul gol să mi-l contest:
Să-mi luminez spre tine cale c-un galben trandafir celest!

Să-mi fac iluzii că-i posibil să deturnez un ceas funest:
Să-mi luminez spre tine calea c-un tainic trandafir celest!

oARE E UN SEMN, IUBIto?

Se făcea că liliacul înflorise peste gard:
Oare e un semn, iubito, că în braţe o să-ţi ard?

O cupolă de mireasmă devenise cerul mov:
Oare e un semn, iubito, că ni-i rugul de istov?

Bani de salbă curcubeul slobozise în ulcior:
Oare e un semn, iubito, că apusul mi-l ignor?

Lotca lunii se-nclinase şi căzuse în abis:
Oare e un semn, iubito, că riscăm acelaşi vis?
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vezi, iarba știe multe ghicitori,
chiar limba primăverii o cunoaște;
tu, curcubeul fraged îl însori
cu roua ce lumina o mai paște;

proverbe, tu, le dai de-a rostogolul
pe palmele cu tîlcuri, pe argilă...
morala duci prin secoli și obolul
de-nțelepciune pui pe-o anonimă filă;

vocale primenești lîngă izvoare,
candide lacrimi le decui cu cheia
ce ți-o aduc doar paseri călătoare,

din zodii ce migrează spre femeia
ce ești... rămîi duminică eternă,
cu vise revărsate pe o pernă...

18.06.18

...un miez de roți dințate, un tic-tac,
secunde cad și nu le prinde nime,
doar viața zburdă-n clipe fără frac
și-n fete care-ar vrea să fie știme;

adună cercuri un copac, prin ani,
el, ornic vegetal, cu insomnie,
văzduhul se mai zbate în vultani
și-n chiar comete ce adorm pe glie;

prezentul tandru se ascunde-n mâine,
iar viitorul râde-ntr-o pendulă,
din infinit și-ar face simplă pâine

și ceară pentru-a inimii feștilă...
doar clipa blândă, știe, suverană,
să-mbrace suferința-ntr-o icoană...

15.06.18

Nicolae Cabel ...uimirea din clepsidră, un hamac,
o libelulă veche în pustie,
ici-colo doar comete ce nu tac
și un copil mai cară apă vie...

a fost un leagăn... a-nflorit sub nuc...
cercul sprințar și-a ostoit alura;
s-a răsucit prin basme un haiduc
și peste vis a năvălit mălura...

pârâul, vezi, s-a-mprietenit cu broaște,
cărarea plânge după pasul tău,
chiar primul toc azi nu te mai cunoaște,

în febra mută, cu păreri de rău...
doar MÂINE te mai cheamă bărbătește,
când tot icoana mamei îți zâmbește...

17.06.18

mireasma de cuvinte secerate
de tâmpla-mi se lipise – un simbol;
tăcerile, din triburi greu uitate,
pierdutu-și-au vecia într-un stol...

doar un luntraș mai știe infinitul
cu oseminte, in și cu sulfină;
s-a-nchis în cerc și-a părăsit el schitul,
un adăpost întru tristețe lină;

din aritmetici a-nchegat o sferă,
cu diametru sfânt, cuceritor,
i-a pus o diademă efemeră

și-o aripă de verb înfloritor...
vezi, pretutindeni preamărim pe Unu,
misterul său îl știe numai nunu...

18.06.18

Focşani – Grădina publică
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CA o IARNĂ NEDoRItĂ

Fulgii curgeau pe pământ
ca florile miresei din buchet,
abandonate într-o vază.
Ce timp de netrecut
coboară iarna,
ce spaţiu infinit
amuţeşte sub respiraţia ei.
Şi ce altceva s-ar mai putea spune
despre un anotimp nedorit,
tardiv şi fără rost abandonat printre noi.

Trăiesc şi iubesc
ca o iarnă nedorită.

FloAREA DE CACtUS

Singurătatea ei, ascunzând descărnate oglinzi
multiplicate-n petale –
ironia unui gest de despărţire,
coborât ca un pumnal în rana deschisă a iubirii.
Uitarea ei, citind printre rânduri cartea destinului –
naivă încredere în sine printre spinii cuminţi.

Şi câtă viaţă trăieşte
nemărginita floarea de-o zi,
sfidând orice lege a firii, cu prefăcută indiferenţă –
bijuterie ciudată, azvârlită din comoara cine ştie cărui

Titanic
încăpăţânat să se scufunde.

i n f i n i t
cuvânt nepământean –
oare cât chin a îndurat cel ce te-a rostit
întâia oară?

Dana Opriţa
tURNIR

Cu fiecare grăunte de praf respirat odată cu aerul
vedeam iubirea ta ieşind victorioasă.

O simţeam călcând printre scuturi şi coifuri
lipind de buze o oglinjoară
strecurând în buzunare un lănţug o agrafă
lăsând în urmă doar însângerate armuri de amintiri.
Vedeam de departe flamura de învingător
semnam tratatul de pace
tergiversam clauzele
te înfruntam din postura celui mai umil luptător..

Te rog,
încă te aştept şi te rog: salvează măcar aparenţele!

PoEMA SINGURĂtĂŢII

Nu ştiu cine te-a scris, poem al singurătăţii.

Eram naufragiaţii fericiţi
cu picioarele goale şi haine sfâşiate
pe coaja copacilor scrijeleam literele unui nou alfabet
zilele altor săptămâni secole vieţi
înecam baloturi cu amintiri
cu nesfârşită răbdare mâinile mele strângeau catar-
gele
adunau pânzele
cu trudă încercam să construiesc un adăpost
printre ancore şi punţi sfărâmate
cu un pumnal ruginit am spintecat sufletul sălbăticiuni-
lor
ţi-am dat să bei din sângele lor
pentru tine am descoperit din nou secretul focului
pentru tine taina iubirii.

Poem al singurătăţii, de unde ai apărut?

În jungla iluziei
cine ţi-a arătat drumul de întoarcere cine te-a născo-
cit?

Focşani – Orfelinatul Principesa Maria
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DINColo DE hElIoN...

Mi-am pierdut cele două priviri
Neîncețoşate şi clare
Cu care îmi îmbrăcam ochii în zilele de sărbătoare!
Ieri, griul era verde, galbenul era verde şi negrul la
fel...
Astăzi, pe străzi observ că s-au născut culori şi
nuanțe noi
Şi lumea nu mai ştie în care-albastru să îşi scalde tru-
pul.
Ți-aş mai spune ceva, dar fără să te superi....
Pe Helion, dincolo de nuferi
Pegas s-a rătăcit printre atâtea culori
Şi nu mai putem să ne întoarcem acasă!
Nu-ți fie teamă!
Pe gânduri, doar tăcerea muzelor m-apasă.

P.S:
Sper că ai primit fotografia
Cu mine însetat
Lângă fântâna Hipocrena!

NU, NU SUNt StElE!

În noaptea aceasta cerul luminează mai puternic!
Mulți spun că se datorează stelelor...
Ele nu există, spunea cândva un orb bătrân...
Este doar o iluzie, o hartă veche a Cerurilor ascunse,
Mici lumânări desenate în grabă
Să lumineze visele oamenilor fără nume,
Pentru aceia care îşi plimbă minutele rămase
În jurul bisericilor închise şi-n trenuri ruginite,
Trase pe linii secundare, lângă speranțe şi lupte pier-
dute.

Nu, nu sunt stele, repeta bătrânul orb
Cu ochii săi ce înlăcrimau cerul.
Sunt urme de săgeți aruncate cu frică de arcaşii
nopții,
Paznici ai pământului în căutarea Luminii.
Cu fiecare noapte ce va veni, vom alunga somnul,

Gabriel Dragnea Privind tot mai nerăbdători prin rănile luminate,
Chipul nostru din viața care va urma.

În noaptea aceasta cerul luminează mai puternic
Şi tot mai orbi vom fi când vom găsi Lumina!
Nu, nu sunt stele, mi-a spus cândva bătrânul,
Sus este doar o hartă cu temerile oamenilor,
Redesenată zilnic cu noi săgeți, călite în sufletele
celor rătăciți.

o UltIMĂ ÎNtâlNIRE CU CEhoV

Toată noaptea am vorbit despre vișini...
Eu i-aș fi vrut albaștri, cu rădăcini adânci
În păsări, în gânduri și prunci!
După îndelungi dezbateri am hotărât
Să-i lăsăm să crească printre spectatori,
Îmbrăcați într-un alb însângerat ca o iarnă rănită.
Spre dimineață am găsit și finalul acestei piese
Despre nemulțumirea culorilor și resemnarea florilor:
Învelim anotimpurile cu priviri de copil
Și, când uităm că doar în ochii lor mai plouă
Le spălăm cu roua căzută cândva pe brațe de iederă
crudă.

Dragă Cehov, pentru piesa în care zilnic mor vise,
Prăbușite la picioarele îngerilor adormiți,
Părăsiți în rănile lumii, pe fronturi încă deschise
Ajută-mă să redesenez pasul omului
Și să transform soldații în copaci vii pe marginea dru-
mului.

PoEM ÎN tREI ACtE

Actul 1
Actorii intră în scenă mirați,
Martori la cearta fluturilor părăsiți de culori,
Cu zborul interzis la ferestrele îngerilor.
Cu priviri încețoșate, agitați
Își împart ultimele flori pe care vor sta
În ultimul tablou în care se vorbește
Despre iertare și renașterea lumii.

Actul 2
Pe fereastra înghețată a ultimilor poeți
Îngerii orbi din tura de noapte
Sculptează flori și petale, ape și păsări –
Inspirație și mister pentru un ultim poem.

Actul 3
Trenurile goale își curăță șinele ruginite
Și se vor întâlni pentru un ultim drum
În gările prăfuite în care ceasul își numără minutele.
Tăcerile cuceresc străzile, lumânările se sting.
În acordurile lui Wagner îmi aprind ultima țigară
Și zâmbesc din rândul întâi actorilor mei,
Decupați din ultimul meu vis despre viață.
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RotEŞtE PE DEGEtUl ARlEChIN

Gândul cioplește coloane cu unghia săracă,
Rotunjește încet.
Pune unghiuri în zare
Când cad nisipuri berechet.

Cu venele încordate
Întinde cupole de var,
Să aibă zborul unde respira
Și stelele cuibar.

Poruncește întunericului bătrân
Să-și dea foc.
Sori tineri să-ncropească dezastrele
Cu albul lor joc.

Rotește pe degetul arlechin
Comete și vămi neistovite,
Țese destoinic în golul iscat
Alte și alte orbite.

Pășește deasupra prăpastiei și frigului…
Ridică catargul silabelor – caldă velință.
Cu pupilele tinere el ține
Dansul orelor, planetelor în ființă.

Nu știe ce-i ghemuirea,
Oprirea brațului în cenușă.
Ar cădea atunci toate catapetesmele
Nopții nopților – pe derdelușă.

CINEVA

Simțeam că cineva îmi bâjbâie la ușă
Înfrigurat și istovit de drum,
Îmi zgândărea lemnul și varul
Cu unghia lui de fum.

Viorel Chirilă Emana un fel de vibrație 
Ce răzbătea până la mine-n odaie.
Cu stele îngrozite, cu luna-n declin, 
Cerul lui părea că se-ncovoaie.

Nu spunea nimic, nici măcar o vocală
Cu care să-nduplece spaima din chihlimbare;
Ferecată în sine privirea sa răscolea
Veșniciile altor hotare.

Așteptam așa intuindu-i cu îngrijorare
Mișcările, respirația de mătase;
Cu un singur cuvânt ar fi putut 
Preface în cețuri orice ziduri și case.

Lăsa între mine și el intervale de liniște,
Răcori de luni și săptămâni,
Îndoiala să-și crească lichenii
În văile sângelui și în plămâni.

Am deschis, dincolo nimeni,
O liniște cu pielea hăcuită de câini
În polenul din prag, în firav contur:
Un trandafir cu o carte în mâini.

INVoCAŢIE

Tu, regină a tuturor liniilor,
Uitatu-ne-ai în ora săracă, 
Coboară degrabă în aceste vârtejuri
Și fă-le să tacă, să tacă.

Cine, afară de tine,
Mai poate despica hălcile planturoase,
Sufocându-ne vetrele, clipa,
Gata să se multiplice-n șase ?

Stinge acoladele îndărătnice
Din dansul flăcării-șarpe
Ce-și cântă neîmblânzirea
În netrebnice harpe.

Destramă îmbulzirea de umbre
De la intrarea în lucruri,
Armura lor aiuritoare
De zorzoane și trucuri.

Șterge-ne din pupile spaimele
Ce ne dilată drumul și zarea,
Ne sfâșie auzul cu pliscuri,
Cu bice și geruri – spinarea.

Lasă-ne curate căile sub tălpi,
Spulberă mâzga în care bolim,
Lasă-le netede, clare,
Cum ochiul lui Elohim. 
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„Dacă n-ai un bătrân, să-l cauţi!” – sună o vorbă de
demult, sfat totalmente desuet, dacă-l asculţi cu ure-
chile tinerilor. Aşa eram şi eu la vârsta lor, aşa vor fi fost
şi părinţii noştri la anii tinereţii, convinşi că tot ce fac se
şi cuvine. Inevitabil, vârsta include şi greşelile candorii
cu care intrăm în viaţă, când băieţilor le mijesc mustăţi,
iar fetelor le înmuguresc sânii. E în firea lucrurilor ca
tentaţia emancipării să-şi spună cuvântul, aşa că dacă
tot am devenit oameni mari, nu strică s-aprindem o ţi-
gară – deşi înecăcioasă rău –, să bem un păhărel de
alcool, cam aspru, dar încurajator la drum de seară, mai
ales că adesea mai ai şi pe cine da vina păcatului. Cine
nu ş-aduce aminte ce caraghioşi am fost şi noi la înce-
put de drum – când ne doream să schimbăm şapca şi
basca pe o pălărie, iar fetele, în plus, să se fardeze, să
umble cu tocuri înalte – a îmbătrânit de-a binelea, şi-a
ucis copilăria, ori i-a fost furată. Precum fructele, am fost
şi noi poame verzi, pe cale de maturizare, numai că la
oameni procesul e îndelungat: ştim când începe, nu şi
când ia sfârşit. E vârsta marilor aspiraţii, a nevoii de afir-
mare, când mai tot ce zboară se mănâncă, vârsta pri-
melor scrisori de dragoste, primelor săruturi, a
convingerii că prima iubire e şi ultima, pentru care me-
rită să sacrificăm totul, înşelându-ne pe noi înşine, cre-
duli cu mâna pe Biblie. Drept e că epoca anilor de
demult era furtunoasă, gălăgioasă prin excelenţă, dar
la fel de adevărat e că tinerilor le păsa prea puţin de în-
fruntări politice, de comunism şi opoziţie, tinereţea
având legile ei prioritare, etern aplicabile oricând şi ori-
cărui tip de societate.

Biata mama, Dumnezeu s-o aibă-n pază şi să mă
ierte, singura căreia îndrăzneam să mă confesez, când
vlăjgan deşirat, de 17 ani, îi spuneam îndurerând-o
cumplit: „Măicuţă, de nu-mi daţi dispensă să mă-nsor
cu Tilda, m-arunc înaintea trenului. E viaţa mea şi dacă
pleacă din ţară nu pot trăi fără ea!”.

Şi credeam ce spun. Familia Coletti, din care făcea
parte, primise aprobarea să se repatrieze în Italia, iar
vestea căzuse peste noi ca un trăsnet. Boceam pe
umerii celuilalt, înspăimântaţi mai rău decât bombarda-
mentele anglo-americane de după 4 aprilie 1944, cu

care aliaţii ne fericeau să pună capăt „războiului sfânt”
împotriva bolşevicilor. Rupţi de tot ce se petrecea în
jurul nostru, trăiserăm până atunci în afara timpului,
scăldaţi în iubire, fără să dăm socoteală nimănui de is-
pita şarpelui de a mânca niţeluş şi din merele raiului,
din care, oricum, fuseserăm de mult izgoniţi. Ne mulţu-
meam cu locşorul din Joiţa Predealului, unde ne refu-
giam între tufele unei păduri, lăcaş sublim, în care zilnic
mai aşterneam sub noi un ziar, transformat cu timpul în
colecţie. La umbra arborilor înalţi şi stufoşi, în împărăţia
noastră ne bucuram vara de răcoare, feriţi deopotrivă
de soare sau de ploaie, de orice vecinătate. Ş-acum,
brusc, despărţirea, mai rea decât moartea. Speriată de
ce se poate întâmpla cu odorul ei, maică-mea l-a implo-
rat pe tata să-mi accepte rugămintea, că de-aveam
doar c-un an mai mult m-aş fi putut căsători şi fără voia
lor. Ba că fata-i cuminte şi frumoasă ş-ar putea s-o ajute
şi pe ea în gospodărie, ţinându-mă pe lângă casă, să-
mi văd de şcoală, nu să golănesc pe maidane şi pe la
„patrioţi”.

„Ţi-ai pierdut minţile, femeie? Ăsta-i om de însurat?
Uită-te cum umblă cu cămaşa ieşită din pantaloni, cu
şireturile târâte după el, gata să cadă-n nas. Zici că se
omoară? Prea bine. Un nătărău mai puţin pe lumea
asta, o pâine în plus pentru un om întreg.”

De murit, n-am murit. Poate şi unde multă vreme,
atât eu, cât şi Matilda ne-am salvat sufletele cu scrisori
kilometrice de dragoste, citite, recitite şi udate cu la-
crimi. Aşteptam poştaşul mai ceva decât recreaţiile de
după lecţiile de matematică. Între timp, mergeam la co-
lega ei de bancă, la Flori, mutată şi dânsa cu familia din
Predeal la Bucureşti. Cu ea, Tilda purta, de asemenea,
o corespondenţă asiduă, mai altfel, după cum îşi vor-
besc fetele direct, nu pe ocolite. Între altele, cum fusese
bine primită pe pârtiile de ski, de unde şi bucuria unor
victorii. Ceea ce nu mă mira, fiindcă în ţară fusese spor-
tivă de performanţă, la juniori, numai că una e să te fi
afirmat pe Cioplea şi Clăbucet, iar alta la Cortina d’Am-
pezzo. Fată tânără, sclipitoare şi-n sport, nu putea să
rămână în afara noilor ambianţe, cu mulţi curtezani,
între care şi un domn în vârstă, un bogătaş peruan. I-ar

Niculae Gheran

ALE TINEREŢII VALURI
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fi acceptat prietenia protectoare – mărturisea prietenei
sale – tocmai pentru a-şi ocroti dragostea, cât mai de-
parte de insistenţa tinerilor curtenitori. Bătrâni sau tineri,
pentru mine erau aceiaşi, prilej de gelozie, vărsat în noi
scrisori de amor, roman lirico-epistolar, de factură ble-
goasă. Înainte de a le trimite, le citeam cu ochi înlăcri-
maţi lui Flori, care plângea la rându-i şi de mila ei:

„În toată viaţa mea, crede-mă, n-am primit o scri-
soare ca asta, s-o păstrez ca o relicvă sfântă până la
sfârşitul vieţii.”

Câine să fi fost şi tot nu m-ar fi iertat Dumnezeu să
nu-i scriu şi dânsei o zapiscă de înaltă prietenie, schi-
ţându-i portretul de rară sensibilitate şi gingăşie sufle-
tească, invidiind pe cel căruia îi va fi dat s-o primească
în dar.

Mai bine ar fi fost să-mi scriu testamentul, fiindcă
fata n-a mai avut răbdarea să-şi aştepte ursitul. Nu doar
că mă ştia de mult, dar mă simţea singur şi îndurerat,
iar prietenia cu Tilda la nevoie se impunea. Mi-a sărit în
braţe şi cu o muşcătură de fiară sălbatică s-a desigilat,
să simt şi eu pe gât preţul deplinei devoţiuni.

Rămas pe malurile Dâmboviţei, departe de Cortina
d’Ampezzo, pe cine să dau vina? Pe ruşi, c-au venit în
ţară, uitând să se retragă la casele lor? Pe părinţii Tildei,
care din pricina asta şi-au făcut bagajele s-o uşchească
pe meleagurile străbunicilor? Pe Hitler şi Mussolini, care
s-au apucat să schimbe graniţele, zgornindu-i pe bol-
şevici s-o ia razna prin Europa, după ce se obişnuiseră
să se mănânce în „locaţie”, căci inventaseră gulagurile
ca mijloc de „reeducare”, başca execuţiile în masă? Pe
tata, care nu m-a lăsat să mă-nsor, câtă vreme pe
lumea asta mai există şi divorţuri? Pe amărâta de Flori,
care nu primise nici măcar o scrisoare de dragoste în
toată viaţa ei? (Mai rău decât tinerii de azi, care cel puţin
butonează întruna telefoanele, ascultând muzică la
căşti, de-au ajuns să-i calce şi maşinile pe drum, şi tre-
nurile la bariere.) Mai degrabă aş fi dat vina pe bătrânul
bogătaş din Peru –, nemernic sadea, căruia, după multe
găini consumate, i s-a făcut poftă de un pui fript. A su-
portat stoic bâzâiala toantei de a-şi jeli iubitul de de-
parte, cu răbdarea păianjenului ce ştie că până la urmă
îşi va devora musca. Îl socoteam „bătrân ramolit”, fiind-
că avea cu vreo 30 de ani mai mult decât noi, deşi, la
50 ai săi, era bărbat în putere. Negustor cinstit, s-a şi
căsătorit cu Matilda, mierlind târziu, de moarte bună,
din multe rele de pe pământ, lăsând-o cu zestre fru-
moasă, între care o fabrică de hârtie, un hotel-restau-
rant de lux în Lima, o vilă la marginea Pacificului şi
bănăret în conturi. Ce-o mai fi forfecat marghioliţa îna-
inte sau după decesul soţului, habar n-am. Mai curând
aş fi dat vina pe Flori, care, în numele prieteniei, i s-a
spovedit cum a prins ea frâiele guvernului, să nu mă
lase pe mâna femeilor stricate. Aveam să aflu mai târziu
din corespondenţa lor că nu s-au supărat după transfe-
rul sentimental, dovadă grija cu care tânăra bogătaşă
îşi bombarda prietena cu pachete, până târziu, când ca-
feaua, ţigările, băuturile de calitate, parfumul şi fardurile
deveniseră obiecte de lux, alături de pantofi, haine şi
desuuri la modă, primite pe daiboj. Comerţ loial, câtă
vreme fata preluase brusc obligaţii suplimentare de trup

şi suflet, în numele vechii amiciţii.
Numai că din păcate căţeii dintâi turbează, iar aria

„La Donna e mobile” nu se cântă doar în „Rigoletto”,
maleabilitatea amorului aparţinând ambelor sexe. Aşa
se face că pojarul şi scarlatina, specifice copilăriei, dis-
par odată cu împlinirea primelor iubiri. Trec odată cu
vârsta – fără bariere fixe –, până când repetarea eter-
nului „Te iubesc” devine o declaraţie second hand. Or
exista şi excepţii, dar îs rarisime.

Raportări empatice se pot face şi în sfera politicii,
numai că ele mă trimit prea mult în istorie şi n-aş dori
să reiau spovedania propriei experienţe de viaţă. Am
depănat-o cu umor în primul tom al tetralogiei „Arta de
a fi păgubaş”, un soi de bilanţ al „generaţiei de sacrifi-
ciu”, din care n-aş mai fi făcut parte, epitet folosit la vre-
mea respectivă ca titlu de nobleţe. Desigur, existenţa a
fost diferenţiată de la individ la individ, dar, conştient sau
nu, în spatele „Cortinei de fier” amprenta lipsei de liber-
tate era generală, provocând victime îndeosebi în rân-
dul opozanţilor, unii ferecaţi îndărătul gratiilor. Judecând
retroactiv, n-aş mai face însă greşeala să osândesc
doar actorii de pe scena politică, atâta timp cât, indife-
rent de credinţele lor ideologice, s-au dovedit simple
marionete ale unor păpuşari de rang înalt, precum
Churchill, Roosevelt şi Stalin, citaţi alfabetic, personali-
tăţi ilustre ale istoriei universale, însă cu rol nefast în
viaţa românilor, fiindcă la împărţirea prăzii de război,
ne-au mutilat hotarele, condamnându-ne la robie pe
50  de ani. Din cauza cinismului lor, personalităţi politice,
de dreapta şi de stânga, precum Iuliu Maniu, Dinu Bră-
tianu şi Titel Petrescu, au fost aruncaţi în închisori, fără
să fi fost avizaţi de jupânii americani, englezi şi ruşi că
zarurile fuseseră deja aruncate, nesfătuiţi, măcar la
spartul târgului, s-o lase mai moale cu rezistenţa. Ră-
maşi de izbelişte, fără şansa vreunui câştig, rămâneau
robii triplei înţelegeri, plătind cu viaţa utopica lor perse-
verenţă. De cealaltă parte a baricadei, fruntaşi ca Lu-
creţiu Pătrăşcanu şi Ştefan Foriş aveau să fie executaţi
mişeleşte, împărţind aceeaşi soartă cu victimele unui
regim impus, deşi „al lor”. (Tare mi-e teamă că şi acum
românii sunt în afara jocului, tragedia fiind cam aceeaşi,
distribuţia cunoscută, nu şi deznodământul piesei, dis-
putat de regizori din afară.)

Cel mai uşor de manipulat au fost ş-au rămas tinerii,
carne de tun în zile de război, de manevrat în zile de
pace. Se operează simplu, cu steaguri, lozinci şi cu su-
port material, de regulă străin. Legea supremă: investiţii
mici, profituri mari. În cazul generaţiei mele, din şcoală
fuseserăm învăţaţi să-i omagiem pe rege şi pe condu-
cători, să ne fălim la drum cu nemţii, să le sărim în cap
la întoarcere, întâmpinându-i cu flori pe ruşi, să ne scu-
turăm şi de ei, când s-a potrivit ceasul, obişnuiţi din
tată-n fiu cu dictonul „Vin ai noştri, pleac-ai noştri”. Sfâr-
şitul războiului ne-a prins politiceşte precum gloata de
azi – „proşti, dar mulţi”, după spusa Lăpuşneanului –,
care habar n-are cine sunt şi ce câini întărâtă un Iohan-
nis şi Orban, Dragnea şi Vasilica Dăncilă, Monica Ma-
covei şi liota de procurori, ultimii aleşi pe sprânceană,
fără concurs, cu drept să lege pe oricine, fără să fie în-
cătuşaţi şi ei în caz de fals şi uz de fals, de abuz în ser-
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viciu, de „suspiciune rezonabilă” şi alte matrapazlâcuri
comandate din umbră. Mulţimea ştie puţin, dar esenţial,
că d’alde d’ăştia au fost şi vor mai fi, că stau cât stau
pe cracă ş-apoi zboară ca potârnichile, că vin sărăntoci
şi pleacă îmbuibaţi (cu excepţia unor ulii, primari şi mi-
nisteriabili, care înlocuiesc numismatica şi filatelia cu
afacerile imobiliare, preferând s-adune case multe, hec-
tare întinse, bani albi pentru zile negre, pregătiţi să-
ntâmpine la nevoie şi ziua unor decontări delicate).
Oamenii simplii mai ştiu că guvernanţii, de stânga sau
de dreapta, promit marea şi sarea, luna de pe cer, ca
în cele din urmă, pas cu pas, să-i lase cu ochii în soare.
Noroc cu televizorul care le mai dă muzică şi jocuri, că
din ciorovăiala dintre PSD, PNL şi ALDE nu pricep mai
nimic. Ş-apoi care ALDE, neică? Alde Gogu, alde Gică
Ciupitu? Să-i fi lipit măcar ceva pe-alături, să-nţeleagă
şi ei, dac-o fi vorba de liberali, c-aşa a fost şi ta-su şi
bunică-su, încă de pe vremea lui Brătianu, nu totuna cu
a băseştilor şi urmaşilor ţurcani. Ăştia de la TV şi când
râd n-o fac pe limba lor. Îi zic unuia „Unguent”, că de-i
ziceau „Alifie” sau „Vaselină”, să priceapă şi mulţimea,
le venea rău.

De butaforie şi reacţii stupide am avut şi eu parte.
Înaintea apariţiei oricărei firme de partid, în Obor apă-
ruse Uniunea Patrioţilor, condusă de un fost cârciumar,
pe timpuri social-democrat. Sub firma asta, la 23 August
1944 s-au mobilizat oameni să lupte la Băneasa împo-
triva nemţilor, cantonaţi în jurul aeroportului, de unde
porneau să bombardeze obiectivele strategice. Tărăbo-
iul de-atunci, cu bombe şi gloanţe, a fost continuat cu
megafoane şi steaguri, cu muzică ce ne aduna să dan-
săm la etajul unei clădiri vechi, cu două camere mari,
una de festivităţi şi salon de dans – cu podium, în loc
de scenă, destinat amatorilor de teatru –, alta c-o masă
de ping-pong şi cu măsuţe de şah şi table. Aflaţi într-o
vacanţă prelungită, cum să nu frecventăm asemenea
pomană, când de dimineaţă până seara făcea concu-
renţă pe gratis cafenelelor şi saloanelor din jur. Băieţi şi
fete, ne cuplam în dans şi, cu puţină perseverenţă, în-
aintam pe furate pentru luarea Plevnei din posesia tur-
coaicelor. Ne auzeam între „beligeranţi” mai mult şi mai
pasional decât pe cârciumarul ce ne întrerupea bucuria
bătăilor de inimă cu un „miting-fulger” contra speculan-
ţilor, fasciştilor, hoţilor, de unde nevoia unor gărzi patrio-
tice, înarmaţi noaptea împotriva spărgătorilor, acţiuni ce
ne mutau şi ele în lumea cărţilor de aventuri şi a roma-
nelor poliţiste. La început, sediul era pavoazat cu dra-
pelul ţării şi cu steagurile Angliei, SUA şi URSS, după
care s-au subţiat, prietenia româno-rusă fiind funda-
mentală, „piatra de încercare” ce ni se lega de gât în
numele legendarei amiciţii. Ceea ce, cu ochii de-atunci,
nu dăuna cu nimic fiorului adevăratelor noastre iubiri,
răsfăţate în muzică şi dans, întâlniri de zi şi de noapte.

Otrava propagandei sub şopronul căreia ne aflam,
fără să ştim cine ne dirijează din umbră, înainta ca ru-
gina. Minor, la 16 ani, „tânăr progresist” cu 39 tempera-
tură, eram îngrijorat de soarta electorală din primăvara
lui 1946, de teama ca Blocul Partidelor Democratice să
nu piardă alegerile, în faţa ţărăniştilor şi liberalilor. Grav
nu era că un căcâcea ca mine nu ştia că procentele fu-

seseră fixate cu mult înainte de „marile puteri”, dar nici
marii opozanţi, Maniu şi Brătianu, habar n-aveau că lea-
gănă copilul mort şi ce le rezervă viitorul.

Ce mă face să cred că şi acum suntem la cheremul
marilor puteri? Mă uit la tinerii de azi, cu debla în
aceeaşi găleată, şi-i înţeleg. Nemulţumiri au cu duiumul:
familii destrămate, milioane de suflete obligate să fie
slugi peste hotare, lipsa unor locuri de muncă, într-o
ţară falimentată industrial, cu salarii de rahat, la preţuri
europene etc. etc. Mereu, javrele din culise nu-şi eta-
lează scopurile, concentrând atenţia asupra „duşmani-
lor”: jidanii, după Hitler, de unde lupta antisemită, cu
asasinate în masă; exploatatorii, după Stalin et comp,
de unde lupta de clasă, cu milioane de crime şi opre-
siune paralizantă; mai de curând, la noi, ciuma roşie
şi corupţia, după colonizatorii deranjaţi de-o Românie
unită, prosperă, bună de jumulit, uitând de roşeala altor
partide social-democrate, unele la conducere în ţări din
răsăritul Europei, altele cooperante la guvernare. Nu le
ajunge că în numele democraţiei au distrus economia
autohtonă, cu teoria incapacităţii statului de-a fi bun
gospodar – de unde realitatea privatizărilor frauduloase,
preferându-ne piaţă de desfacere –, dar tânjesc să intre
cât mai grabnic în posesia altor avuţii naturale, ce ne-ar
îngădui o redresare economică – cultivând anarhia ca
mijloc de blocare a unei bune convieţuiri.

Democraţia presupune ordine, nicidecum deban-
dadă, obligându-ne să-i respectăm pârghiile de control,
între care desfăşurarea normală a procesului electoral.
De unde cerinţa de a nu ignora alegerile, de a ne pre-
zenta la vot, nu ca la urmă, nemulţumiţi de rezultate, să
ne punem poalele-n cap şi să urlăm de pomană, ca
proasta-n târg că şi-a pierdut chiloţii, când s-ar fi cuvenit
să ţină mai strâns de ei. Jocu-i joc şi legea-i lege: mi-
noritatea se supune majorităţii. Nu-ţi place cum conduc
isprăvnicia arendaşii şi mangafalele ei, cum nu-şi res-
pectă programul pentru care au fost preferaţi? Bucură-
te, frăţioare, fiindcă peste patru ani te prezinţi la vot şi
vei putea desemna pe cine-ţi place. Viitorul oricum
aparţine tineretului, iar graba strică treaba. Detaşat de
orice tarabă politică, nici mie nu mi-a convenit când o
procuroare ceauşistă, de rară mediocritate intelectuală,
cândva ministreasă – după mulţi pilangioaică de profe-
sie – a schimbat de la sine putere multe şi mărunte din
legislaţia ţării, făcând-o mai represivă, printr-o simplă
ordonanţă de urgenţă, în favoarea prezidentului Bă-
sescu, fost marinar, azi latifundiar, potrivit dictonului că
în ţara proştilor, chioru-i împărat. Dar am stat în banca
mea, aşteptând – poate zadarnic –, să-i văd îndărătul
gratiilor. Atunci nu s-a răţoit nimeni, mucles total şi la re-
ducerea salariilor, fără niciun tărăboi. Lor le-a fost şi le
e bine; mai departe nu se ştie, „vreme trece, vreme
vine”. Continuăm să bărbierim mai departe pădurile,
mutând urşii în stradă, în favoarea unora care îşi deco-
rează slugile, cu ochii pe zăcămintele aurifere, cu ura-
niu, gaze naturale ş.a., singurele cu care ne-am mai
putea achita cele peste 100 de miliarde de euro, dato-
rate în contul sărăcirii unei ţări ce şi-a pierdut indepen-
denţa.

Deşi bătrân, n-am motive să mă grăbesc, obişnuit



proză

177SAECULUM 5-6/2018PR
O

să mă uit şi în trecut, să-mi înţeleg prezentul. A fost
s-apuc şi vremea când în Germania lucrului bine făcut
s-a dat foc Reichstag-ului, nu doar forţarea uşilor din
Parlament sau bruscarea deputaţilor. Ceea ce avea să
se întâmple mai târziu ştim cu toţii. Mă înfioară însă că
uităm prea uşor că în 1933 Hitler şi acoliţii lui au venit
la putere în urma unor alegeri libere, la capătul multor
acte de debandadă şi tulburări de stradă anarhice.

Mereu se găsesc ţapi ispăşitori, care să zdruncine
unitatea unei naţii, să întreţină focul unui război româno-
român.

Nu neg că ieri, ca şi azi, vor fi existat şi evrei necin-
stiţi, bogătaşi nesăţioşi sau corupţi până în măduva oa-
selor, dar generalizarea cauzelor e mai mult decât
stupidă şi dăunătoare. În cazul României de azi, când
auzi – metaforic vorbind – că stârpirea şobolanilor
dintr-un siloz de cereale presupune crearea unei divizii
de motani gradaţi, cu multe brigăzi de elită, împânzite
în întreaga ţară, subordonaţi unui atotputernic Ober-
stur mbannführer, ce nu se mulţumeşte cu colţii din do-
tare, ci ordonă aducerea unui echipament savant din
străinătate, în stare să asculte nu doar ce sporovăiesc
şobolanii între ei, dar şi şoarecii, alături de cele mai mici
gâze – periculoase şi ele în preajma bobului de grâu –
, te iei cu mâinile de cap. Lefuri uriaşe, nu doar în com-
paraţie cu veniturile ţăranilor şi truditorilor care au
înmagazinat cerealele în siloz, ci peste toţi ipochimenii
gradaţi din stat. După cum, în loc de căruţe şi camioane,
motanii şi Majestatea Pisică îşi leagănă şoldurile, aşe-

zându-şi blăniţa pe canapelele unor limuzine de marcă.
Obrazul subţire cu cheltuială se ţine, iar cine poate

oase roade. Numai că când – pardon de cacofonie – se
va face socoteala ca’ cât face investiţia asta, că cati-
feaua pisicoasă s-a jigărit rău de tot, că ce s-a recuperat
de la şobolănime este egal cu Cacabesa la Odessa, va
fi jale mare. Grav este că, adunate, toate cheltuielile pi-
sicăriei depăşesc cu mult valoarea silozului păzit, cu ce-
reale cu tot, secat de o regie uriaşă, paralizantă şi
molipsitoare. Puneţi-l pe Ilie Şerbănescu să socotească
dezastrul, fiind singurul economist care are curajul să
vorbească, fără să-l asculte nimeni. (Poate că în afară
de pisicile şi motanii noştri există tigri şi leoparzi peste
hotare, în faţa cărora felinele noastre tremură din înche-
ieturi, datorită propriilor limbrici).

Despre manifestanţii noştri – adunaţi la ordin, şi pe
stânga, şi pe dreapta, că aşa se joacă fapta –, ar fi de
vorbit cu nespusă compasiune. Mă doare sufletul, vă-
zându-mi neamul divizat în anul Centenarului Unirii,
când s-ar fi cuvenit să ne găsească mai solidari ca ni-
ciodată în jurul naţiei. În prezent, inconştient, ambele
părţi mizează pe o carte păgubitoare, carte măsluită de
departe: „Scoateţi-vă ochii între voi, că dihonia voastră
ne-ajută să intraţi orbi în stăpânirea noastră!”

„Divide et impera!” Mai pe româneşte: când doi se
ceartă, al treilea câştigă!

Doamne ajută, luminează capetele scandalagiilor
noştri!

Breaza, 25 august 2018

Gheorghe Filip

HIMERA

Mişu se uita la el şi nu mai ştia ce să-i spună. Îi vor-
bise până atunci despre viaţă în general, despre neas-
tâmpărul celor mai mulţi, care nu făceau dintr-o zgaibă
de tristeţe o fântână, şi chiar dacă li se întâmpla uneori
asta, nu întârziau multă vreme în adâncurile ei, ci ie-
şeau repede la suprafaţă şi nu stăteau o clipă locului,
îşi găseau tot timpul ceva de făcut, fiindcă munca, dra-
gul meu, te ţine afară, nu te lasă să mai intri în odaia
întunecoasă a gândurilor, să lâncezeşti acolo printre ne-
putinţe şi bazaconii. Şi apoi, ce naiba, ar trebui să ştii şi
tu asta, lumea nu se reduce la o femeie. Uită-te şi tu în
jurul tău, zumzăie muierile ca albinele, multe sunt sin-

gure şi nefericite şi mustesc de devotament şi tandreţe
pe care ar fi bucuroase să le poată dărui cuiva. Şi ce să
fac? scâncise Octav. Ce să faci? Pune mâna pe cazma,
pe sapă, curtea asta arată de parcă ar fi părăsită, curăţă
pomii, tunde iarba, pune alte gresii în locul celor sparte,
şi n-o să mai ai timp să te văicăreşti toată ziua. Nici n-o
să mai vrei să boceşti, fiindcă o să descoperi un alt rost
vieţii. Şi o să găseşti şi o creştină, că doar nu s-a sfârşit
lumea.

Octav se uitase la el cu nişte ochi în care speranţa
se îneca într-un început de lacrimă, ascultase cu sme-
renie vorbele acelea, pe care la o adică le putea gândi
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şi singur, nu era cine ştie ce scofală, el altceva aştepta,
un fel de cugetare, cum le izbuteşte adesea unor filo-
zofi, ca o sinteză a unor experienţe exemplare, pe care
unii şi-o notează şi îşi fac din ea, dacă nu un îndreptar,
măcar o lumină către care să tindă sufletul lor întunecat.
Dar, de unde să scoată Mişu asemenea fraze? Oftase,
nu zisese nimic, Mişu clătinase din cap şi plecase.

Rămas singur, retrăi cumplita scenă, pe care mintea
– în toarsă împotriva lui şi dintr-odată cinică – o relua
de câteva ori pe zi, ţinându-l acolo ca legat de un stâlp,
neîngăduind gândului să caute o altă zare, torturându-l
astfel… până când? Până când însăşi mintea se va fi-
sura, se va sparge în bucăţi, amestecând şi întunecând
lucrurile şi mutându-l într-o altă lume, răsturnată şi in-
coerentă, în care se vor risipi şi se vor pierde toate în-
ţelesurile. Şi atunci, o, şi atunci va vorbi într-o altă limbă,
pe care numai el o va pricepe, şi va deveni nepăsător
şi vesel. Îi era frică de asta.

O găsise pe Vara – aşa o alinta el pe Varvara – sco-
tocind prin cameră, prin şifonier şi îngrămădind lucrurile
pe pat. Ce faci? o întrebase contrariat. Plec, răspun-
sese ea fără să-l privească şi continuând să se agite.
Cum adică? Unde pleci? Plec pur şi simplu. Nu pot
amorţi lângă un bărbat, care nu e-n stare de nimic. Eu
vreau să-mi trăiesc viaţa. Daa? se mirase şi pentru
prima dată îi venise să o pocnească. Până acum nu
mi-ai spus nimic şi nici n-am avut senzaţia că amorţeşti.
Am tot aşteptat să se întâmple ceva, să schimbi ceva,
şi n-ai făcut nimic. Poate plecarea mea te va trezi. Unde
te duci singură? Cine ţi-a spus că mă duc singură? Aaa,
ai deja pe cineva, da? Da. Şi mă rog, cine e fericitul?
Vrei să-l cunoşti? Şi fără să aştepte răspuns, Vara se
aplecă pe fereastră şi făcu semn cu mâna. La scurt timp
izbucni soneria şi lui Octav i se păru că face aceeaşi
gălăgie ca alarmele de pe blocuri. Intră un tânăr în tri-
cou şi pantaloni strâmţi, cu tâmplele rase şi părul învâr-
fuit pe creştet, fălcos şi plin de păr pe faţă, cu un braţ
mâzgălit de la umăr până la degete. El e Gicu, a zis
Vara, şi el e Octav, fostul meu soţ. Gicu a strâns cu pu-
tere o palmă îngustă, moale şi umedă ca o pasăre
proaspăt înecată. E fotbalist, a ciripit Vara. Da? Nu m-aţi
văzut niciodată? Joc în echipa oraşului, centru atacant.
Nu prea le am cu fotbalul, a spus Octav, uitându-se
când la el, când la ea, străduindu-se să vadă firele ace-
lea nevăzute, care îi legau. Visul meu,  a rostit Gicu, în-
cercând să-şi coboare glasul subţire până la baritonalul
do de jos, este să ajung la Real Madrid. Şi voi ajunge
negreşit. Atunci, a gângurit Vara, vom locui la  Madrid,
într-un palat, aproape de…cum se numeşte stadionul,
Iubi? Bernabeu. Da, aproape de Bernabeu. 

În clipa aceea firul gândurilor lui Octav s-a rupt. A
simţit asta, devenise dintr-odată neutru ca păşunile ra-
iului pe unde  nu adie nici întristarea, nici suspinul, nu
l-au mai preocupat legăturile acelea invizibile şi nu şi l-a
imaginat pe hojmalău stârnind aplauze cu driblingurile
şi golurile lui, şi nici pe Vara intrând ca o prinţesă în pa-
latul de lângă Bernabeu. A rămas atât de gol, încât,
dacă ar fi fost atins, ar fi sunat ca o tobă ori ar fi ţârâit
prelung ca soneria. Parcă asista la un spectacol. Vara
se mişca vioaie ca într-un desen animat, îşi rânduise lu-

crurile în două geamantane, pe care el le cumpărase,
erau geamantanele lor de vacanţă, se apropiase de el,
îi atinsese fruntea cu buzele, adio, dragule, dacă vrei
ne poţi vizita, locuim aproape, într-o garsonieră, Gicu
înhăţase valizele şi ieşiseră, ea fluturându-şi mâna
până când uşa s-a închis în urma ei. Octav s-a repezit
la fereastră, a văzut maşina, fotbalistul a aruncat gea-
mantanele în portbagaj, a îmbrăţişat-o pe Vara şi a să-
rutat-o, sărbătoreau astfel victoria, apoi Loganul a
plecat cu un scârţâit formidabil de roţi. De câte ori ieşea
în curte, Octav auzea scârţâitul acela, care rămăsese
acolo, ca acul unui patefon împotmolit într-un disc uzat. 

Şi el gol, şi casa goală,  şi curtea pustie, şi aerul mut,
fără nici o vibraţie, şi înţelesul vieţii plecând odată cu
Vara. O vreme a umblat printre amintiri – plimbările prin
parc, noianul de flori al primăverii, foşnetul frunzelor
toamna, apoi visările, drama întârzierilor de câteva mi-
nute – şi peste acestea, nimicurile, lucrurile cărora
atunci nu le dăduse importanţă, fiindcă le credea învă-
luite în tandreţe, în duioşie, în răsfăţ, şi care acum îi
apăreau ca nişte umbre. Îşi amintea tăcerile, îmbufnă-
rile ei, izbucnirile de pisică nervoasă, care îşi scoate
ghearele, şi mai ales acel Tăviţă – de la Tavi – aşa îi
spunea ea, care fusese de la început o ironie, şi nu un
alint. Aşa îşi petrecea timpul, între lumină şi întuneric,
şi nu ştia în care parte să rămână şi, ce era mai de ne-
înţeles ori mai trist, nu ştia ce să facă. Şi nu făcea nimic. 

Ajunse la concluzia că Mişu avea dreptate, totuşi.
Nu putea încremeni aşa, ca un indian, care se ghemu-
ieşte într-un pat cu o singură dorinţă: de a muri. Ciudat
era că un asemenea gând îl ispitea şi pe el. La urma
urmei, nu era frumos? Nu era o izbăvire? Ce poţi să faci
când te afli sub un clopot de vid, când aerul se rarefiază,
când în jurul tău e un gol perfect – cel din urmă sens a
dispărut – înecatul nu mai găseşte nici un pai de care
să se agaţe, speranţa a dat deja ortul popii şi Dumne-
zeu tropăie prin alte ceruri? Dacă Dumnezeu nu se
arăta interesat de chinul, de destinul lui, ar fi putut el în-
suşi să pună capăt coşmarului. Se găseau atâtea mo-
dalităţi. Dar, nu era asta o imensă laşitate?

Se scutură şi ieşi în curte. Doamne, câte treburi erau
de făcut! Florile de pe alee se ofileau, iarba crescuse
sălbatic, pomii erau năpădiţi de omizi, vrăbiile, ademe-
nite de acest început de părăginire, se zbenguiau, mult
mai multe ca altădată, şi ciripeau vesel, paşii Varei nu
se mai cunoşteau nicăieri, parcă nici nu fusese. Luă
sapa, se apucă alandala de la mijlocul aleii, izbi cu sete,
pământul era tare, din lama sapei ieşiră scântei, de
parcă lovea în piatră, şi în clipa aceea îl fulgeră o între-
bare: ce-o face nenorocitul de mingicar? Şi ea. Pe unde
or fi…? Se opri ca străbătut de un curent electric. O sta-
tuie amărâtă pe fundalul acela veşted. Se uită la ce fă-
cuse şi se umplu de amărăciune: pusese la pământ un
trandafir şi un pâlc de crăiţe şi cârciumărese. Avea drep-
tate şi Vara: nu era bun de nimic. Adevărul e că nu se
pricepea. Uneltele astea – sapa, cazmaua, furca – nişte
jucării în mâinile altora, lui îi erau străine şi ostile. El era
cu lecţiile lui, cu Alexandru cel Mare, cu strălucirea im-
periului roman, cu Napoleon, cu dacii, cu Ţepeş şi Mihai
Viteazul, el umbla prin alte lumi, prin alte timpuri, pe el
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îl emoţionau lucrurile citite, şi nu întâmplările de toată
ziua, el acolo căuta înţelesuri şi încerca să desluşească
ce s-a ales de ele astăzi. Era continuitate? Erau ruperi
de ritm, schimbări dramatice de direcţie?

Lăsă sapa şi se gândi că ar fi mai bine să tundă
iarba. Maşina de tuns trebuia să fie în magazie, acolo
parcă o ducea Mitică, omul care se îngrijea de toate. O
descoperi pe masa pe care erau rânduite nişte scule,
pe care acum părea să le vadă pentru prima dată.
Scoase maşina şi se uită lung la ea. Era o drăcovenie
complicată – toate mecanismele sunt la fel, nu ştia dacă
are benzină şi, dacă n-avea,  nu ştia nici pe unde se
pune şi, mai ales, prin ce cotlon ţinea Mitică bidonul.
Văzuse însă că se porneşte trăgând de un fir, îl găsi
după o cercetare atentă şi ezită: să tragă? Dacă rămâ-
nea cu el în mână? Dacă trăgea şi nu pornea? Habar
n-avea ce trebuia să facă. Şi dacă pornea şi nu tăia
iarba? Doar ar fi alungat cu păcănitul ei toate vrăbiile.
N-ar fi mai bine să-l cheme pe Mitică? Dar, dacă Mitică
nu se înzdrăvenise după boleşniţa lui? Să caute pe alt-
cineva? Şi dacă aude Mitică şi se supără? Oftă şi o îm-
pinse la loc. Luă de pe masă un fierăstrău mic, ca un
triunghi. Ar putea să taie pomii. Dar, nu mai făcuse ni-
ciodată trebuşoara asta. Trebuia să fie, însă, o chestie
simplă: pui lama aceea pe o creangă şi începi să o
plimbi înainte şi înapoi. Şi dacă tocmai creanga aceea
nu trebuie tăiată? Dacă începe aşa, un măcel în co-
roana unui pom, nu riscă să omoare pomul? Şi nu s-ar
cuveni mai întâi stropiţi, scăpaţi de năvala aceea de
omizi? Dar, dacă se stropesc după? N-ar fi bine să-l aş-
tepte pe Mitică?

Puse fierăstrăul la loc, având grijă să nu strice rân-
duiala uneltelor, şi intră îngândurat în casă. Vara avea
dreptate, dar probabil că nu la astfel de treburi se gân-
dise ea. Dacă ar fi tânjit după asemenea îndeletniciri,
şi-ar fi putut găsi cu uşurinţă unul de teapa lui Mitică.
Altceva a vrut, însă, ea, pentru că a tunde iarba şi a da
cu sapa nu înseamnă că schimbi ceva în viaţă. Poate
hojmalăul acela o să facă schimbarea pe care o visează
ea? Dar, visul ei va fi fost să ajungă la Madrid? Să lo-
cuiască lângă Bernabeu? Dumnezeule! Se împleticea
printre întrebări, dintre care una răsărea când şi când,
ca un laitmotiv: ce-o mai face nenorocitul de mingicar?
Şi rămase iar cu ochii pe pereţi. Îşi devenise sieşi de
prisos şi pentru prima dată îi era milă de sine. Milă şi
jale. Poate că nimic nu e mai îngrozitor decât să-ţi
plângi singur de milă. Înseamnă că ai ajuns pe ultima
treaptă şi că mai jos de-atâta nu se poate. Chiar aşa,
Tăviţă? Chiar aşa, băi boule? Răcnise atât de tare acest
băi boule, încât i se păru că zuruie geamurile casei,
dacă  nu cumva vor fi tremurat şi pereţii. I se făcu frică.
Acest Octav mânios, pe care nu-l cunoscuse până
acum, se putea repezi la el în fiece clipă, să-l poc-
nească peste mutra bleagă şi să-i tragă o chelfăneală
zdravănă ca să lase, dracului, smiorcăiala şi să-şi vină
în fire. Ce eşti tu, mă? Un mucos, care intră în trepidaţii
când se află în preajma unei fetişcane? Care se bâlbâie
şi face pe el de emoţie când îl fixează nişte ochi dră-
coşi? Drăcoşi şi ironici? Care se înfig în el, ţintuindu-l
ca pe o gânganie în insectar? Eşti ditamai dascălul, Oc-

tave, parcă n-ai mai văzut muiere până acum! Simţea,
însă, cum încet, încet mânia scade şi belicosul Octav
dă să devină un Tăviţă gângav şi docil. Şi de asta îi era
frică. Dracul să te înţeleagă, domnule profesor!

Luă o carte despre Alexandru, o mai citise, o des-
chise la întâmplare şi dădu de pasajul în care marele
cuceritor se adâncea în moliciunea mătăsoasă a Orien-
tului. Gândul făcu o buclă, ajunse la Napoleon şi la con-
tesa Walewska şi Tăviţă măsură din nou pereţii. Şi în
albul acela bătând uşor spre crem descoperi cu uimire
cum undeva, lângă fereastră, se zugrăveşte chipul
Varei. Da, era clar: nu se putea concentra. Timpurile
acelea în care îi plăcea să se afunde cu o stranie sen-
zaţie de plinătate, îl împingeau la suprafaţă – potrivit
legii lui Arhimede, râse el galben – şi constată cu sur-
prindere că, pe toţi pereţii se desena chipul Varei, inclu-
siv pe geamul ferestrei – o icoană pe sticlă – şi toate îl
priveau cu sclipătul acela duios-ironic, şi parcă îi auzea
glasul: măi Tăviţă! Hotărât lucru, trebuia să facă ceva.
Dar, ce?

Un jurnal! Şopti inspirat un gând. Eu? Dar, cine
naiba sunt eu, ca să scriu un jurnal? Ce minuni am făcut
eu? Ce lecţii, ce pilde ar putea să ofere altora o viaţă li-
neară, lipsită de evenimente, de strălucire şi măreţie?
Nici nu mi-aş putea aduna experienţa în câteva ma-
xime, pe care să le noteze unii şi să se străduiască să
le ţină minte. Ce ai putea să le spui tu, Tăviţă? Feriţi-vă
să iubiţi până la demenţă? Ori că se poate muri din dra-
goste? N-ai descoperi nimic nou. Dacă ai face-o, ar tre-
bui să-l intitulezi Jurnalul unui neica-nimeni şi să-ţi
avertizezi cititorii: dacă vreţi să izbutiţi în viaţă, faceţi
exact invers. Dar, ce cititori să avertizezi tu? Te-ar citi
cineva? S-ar uita cineva la cărţulia ta? Ar întreba, pro-
babil: cine a scris-o? Cel întrebat ar rosti numele tău şi
celălalt ar zice: a, n-am auzit de el, trebuie să fie un
prost! Aşa că te-ai istovi degeaba. Nu, nu, sări gândul,
ăsta trebuie să fie un alt fel de jurnal. Adică? Adică nu
vei scrie despre tine, ci despre Vara. Ţi-ai aminti toate
spusele şi gesturile ei şi abia acum, detaşat, ai încerca
să le desluşeşti tâlcul. Ar fi ca o disecţie, Tăviţă, mă rog,
ca o vivisecţie. Ai desface-o pe Vara fibră cu fibră şi abia
aşa i-ai descoperi duplicitatea, nesinceritatea, ipocrizia,
vulgarităţile chiar…Şi? Şi te-ai izbăvi. Ai înceta să o mai
iubeşti. Te-ai desprinde astfel şi ai redeveni tu, cel din-
totdeauna. Adică, nu ţi-ai mai despărţi viaţa în două:
în ainte şi după Vara, ci i-ai reface unitatea. O singură
viaţă, pricepi? 

Nu răspunse. Era, totuşi, o idee şi poate cine ştie, o
exorcizare. Ar fi scăpat de diavol. Putea, spre final, să
cheme şi un  preot să desăvârşească ce începuse el,
popa să-l vâre sub anteriu, să-l pocnească din când în
când cu crucea, ca să nu omită nimic, să-i pună între-
bările acelea înfricoşătoare şi el, mic şi umil în obscuri-
tatea năduşită, să-şi mărturisească icnind păcatul
nemărginitei iubiri, care îl spulbera acum ca un tsunami.
Apoi popa să boscorodească nişte vorbe ciudate, ca un
descânt, dintr-o carte cu file galbene, să cădelniţeze so-
lemn umplând încăperea cu fum dulceag de tămâie şi
cu mătăuzul de busuioc să stropească meticulos pereţii,
ca nu cumva să se mai apropie Necuratul. Văzu scena
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asta şi se văzu pe sine la masă, gol până la brâu, scri-
ind în nopţile tropicale până când întunericul era despi-
cat de cântecul unui cocoş, până când auzea larma
precupeţelor trecând spre piaţă cu cărucioarele pline de
leuştean şi ridichi. Şi i se făcea milă de Vara, aşa cum
o răsturna el pe masă printre cafea şi ţigări şi cum îi al-
băstrea trupul cu pixul nemilos ca un bisturiu. Da, era o
idee.

Hotărî să nu piardă timpul, ca nu cumva să se răz-
gândească, era în stare să renunţe, găsi un caiet, scrise
pe copertă cu litere mari JURNAL, o să vadă el după
aceea ce fel de jurnal, îl deschise şi netezi îndelung
prima pagină. Rămase o vreme cu ochii înfipţi în iconiţa
de pe peretele din faţa sa, Maica Domnului cu capul
uşor aplecat, cu o privire răscolitoare, care părea să-i
urmărească fiece mişcare. Avea nevoie de ocrotire şi
de inspiraţie. Tot uitându-se, la un moment dat i se păru
că Preacurata semăna cu Vara, că avea pe chip
aceeaşi duioşie şi în ochi aceeaşi strălucire. Se scutură
şi se certă – aşa n-o să ajungi nicăieri, nefericitule – şi
căută cu înfrigurare un început. Trebuia să fie o frază
sau o propoziţie lămuritoare, ca eventualul cititor să nu
aştepte vreo sută de pagini ca să-şi dea seama despre
ce e vorba, dar care să şi şocheze puţin, să stârnească
interesul. Hai, spune! o imploră şi pe dinăuntru chiar
căzu în genunchi, şi i se păru că Fecioara începe să-şi
mişte buzele. Scrise înfrigurat data – 1 iulie şi dedesubt,
cât putu el de citeţ:Astăzi Vara a plecat de-acasă. Şi se
opri. Sfânta născătoare de Dumnezeu avea gura pece-
tluită. Reciti ce scrisese, apoi despărţi cuvintele în si-
labe şi le rosti până când propoziţia îşi pierdu înţelesul.
Ei, şi ce dacă a plecat? Izbucni un gând. S-a întâmplat
ceva? S-a umplut oraşul de bocete? S-a stricat ceasor-
nicul timpului şi a încremenit lumea? Au încetat războa-
iele, s-a oprit migraţia, s-au desfăcut baierele cerului şi
a plouat cu broaşte ori cu cârnaţi? S-au topit calotele
polare şi s-a pornit un nou potop? Urşii albi au devenit
cafenii, focile şi-au pierdut mustăţile şi pinguinii zboară
în înalturi ca vulturii? Fii serios, Tăviţă. Doar nu te crezi
buricul pământului. Nu e decât o dramă măruntă, ba-
nală. În fiecare zi pleacă de-acasă câte-o muiere, şi nu
plânge nimeni. În fiecare zi câte un marţafoi se aruncă
în braţele alteia, şi nu moare nimeni dintr-asta. Se poate
muri din dragoste, dar o dragoste, care îşi rătăceşte şi
îşi pierde obiectul, care nu se mai răsfrânge asupra ni-
mănui, ci care, dezlegată de lume, proiectată în sine şi
oglindită în ea însăşi, creşte în tine, te cotropeşte, te
anulează, până când în cele din urmă te ucide. Tu n-ai
ajuns încă la metastază, Tăviţă, tu mai poţi gândi, mai
poţi cugeta la asta, tu nu eşti întrutotul pierdut. Te-ai mai
putea salva, nenorocitule. Dar, cum? gemu el şi se uită
după caietul pe care îl aruncase. Poate de-acolo ar fi
venit salvarea.

Încremeni în acest poate, în nehotărâre. Era ca şi
cum se afla la o răscruce, într-un punct din care se des-
făceau o sumedenie de drumuri în toate direcţiile, dar
nu se vedeau pe nicăieri indicatoare, care să spună
unde ducea fiecare dintre ele şi el stătea acolo şi se le-
găna pe vârfuri şi pe călcâie, de parcă ar fi vrut să-şi ia
zborul. Ar fi zburat, dar unde? Încotro, când el era ca o

frunză bătută de întunecate vânturi lăuntrice? Asta tre-
buia, păru să se lumineze: să-şi facă ordine pe dinăun-
tru. Da, sări gândul cârcotaş, dar cum poţi face ordine
pe dinăuntru dacă afară e haos? O, Tăviţă, se cocoloşi
imediat, tu n-o să-ţi găseşti niciodată liniştea, pentru că
înăuntrul tău se bat munţii în capete.

Ce fac, ce fac? râsese Mişu. Erau la o cafea, pe o
terasă în centru, Mişu nu-l întrebase nimic, el oftase şi
începuse, totuşi, să povestească. Nici nu vreau să te
ascult, îi spusese Mişu. Dacă vrei să ştii, povestea ta
nici nu mă interesează. A stârnit oarece vâlvă la înce-
put, lumea a vorbit două-trei zile şi a uitat. Un lucru
banal, se petrece frecvent, a intrat deja în normalitate,
aşa încât nu văd de ce faci pe victima sau, poate, pe
eroul, de ce te agăţi de povestea asta ca şi cum ai fi sin-
gurul căruia i s-a întâmplat aşa ceva. Şi-apoi, eu am
crezut în vorba aceea cu timpul, care le vindecă pe
toate. La tine, însă, pare să fie invers: cu cât trece vre-
mea, cu atât rănile se adâncesc. Dar, ştii de ce? Pentru
că nu vrei. În loc să le laşi să se vindece, tu le zgândări,
răsuceşti şi mai adânc cuţitul, fiindcă – aici e aici – asta
îţi face plăcere. Ai o ciudată voluptate a durerii. De fapt,
şi te rog să mă ierţi, eşti un masochist. În situaţia asta
nu ai decât două posibilităţi: ori  îţi iei inima-n dinţi, intri
peste ei ca un leu-paraleu, o iei sub braţ şi o aduci
acasă sau, dacă nu eşti în stare să fii leu-paraleu, te
duci într-o seară, când luna pluteşte imperial peste oraş,
te crăcănezi sub fereastra garsonierei, orăcăi din toţi ră-
runchii cea mai a dracului serenadă, ea, răvăşită de mo-
dulaţiile vocii tale, se va apleca pe fereastră, în bătaia
lunii lacrimile ei vor părea nişte picături de aur fierbinte,
tu o să le simţi arsura, şi într-un gest suprem, ca altă-
dată Romeo, te vei sinucide, având grijă ca, înainte de
a-ţi da duhul, să rosteşti de să se cutremure tot oraşul:
adio, marea şi eterna mea iubire! Ce zici? Mişu îl privise
abia stăpânindu-şi hohotul şi Octav nu ştiuse dacă tre-
buie să râdă sau să plângă.

Se gândise multă vreme la vorbele prietenului şi îl
întrista lipsa de înţelegere, sau neputinţa ori mai de-
grabă nepăsarea. Adevărul e că nu-i pasă nimănui de
tine. Mergea prin oraş, dar parcă nici el, nici cei cu care
se întâlnea nu mai erau aceiaşi. El umbla cu umerii lă-
saţi, cu capul plecat,ca apăsat de o vină uriaşă, fără să
se uite nu în ochii, ci măcar la feţele celor pe lângă care
trecea. Era încredinţat că toţi ştiau ce i se întâmplase
şi că nimeni nu îl mai priveşte cu respectul de altădată.
Parcă le auzea gândurile – un blegoman şi profesoru-
ăsta, trebuie să fii prea prost ca să te lase nevasta,
poate nici n-ar mai trebui să ne dăm copiii pe mâna lui,
ce să-i înveţe ăsta? – şi trecea pe sub arcada aceea de
injurii ca pe sub furcile caudine. Era limpede, nimeni nu-
l înţelegea, nimeni nu-l compătimea. Nu stârnea decât
chicoteli şi ironii. Asta făcuse Vara! În loc să susţină tot
ce făcuse el până acum, cu trudă şi de multe ori cu sa-
crificii, ea fugise din această zidire provocând astfel nă-
ruirea ei. Cu cinism, cu satisfacţie, cu duşmănie. Numai
un străin, care nu ştie nimic despre tine, îţi poate zdrobi
cu seninătate toate eforturile. Dar, ea ştia! Ea trăise
lângă el şi el avusese impresia că ea nu doar asistase
la înălţarea acestei răbdătoare construcţii, ci participase
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efectiv la ea şi, mai mult, fusese fericită să împartă cu
el bucuria izbânzii. Şi-atunci? Nu pricepuse nimic din ce
făcea el? Sau n-o interesase de fapt, doar se prefăcuse
şi tot timpul visase altceva? Ce? Un palat lângă Berna-
beu? Dumnezeule, cât de orb ai putut fi, Octave! Cât de
nepriceput! Cum să-i pui cuiva sufletul în palme şi să-i
spui: fă ce  vrei cu el? 

Se minună el însuşi de această întorsătură patetică,
dramatică a lucrurilor. Părea, oricum, o înseninare,  deşi
durerea persista. Dar, era o altfel d durere, poate la fel
de profundă, însă mărăcinoasă cumva, în care răzvră-
tirea juca precum stropii mari ai unei repezi ploi de vară.
Ar fi trebuit să-i spună lui Mişu?

Se simţea buimac, confuz, stare care i-a fost accen-
tuată de o sumedenie de întrebări ale căror răspunsuri
i se păruseră clare până atunci. Ce e iubirea? Împlini-
rea? Visarea? Ce raport există între visare şi împlinire?
Cât şi cum ne scoate utopia din marginile realităţii? Ce
anume aduce prăbuşirea? Cum te poţi ridica şi, dacă
după aceea, mai poţi rămâne acelaşi…

Se însera. Se îmbrăcă şi ieşi. Nici măcar nu-şi pro-
pusese asta. Un deget nevăzut apăsase pe buton şi el

se executa. Începeau să se aprindă luminile în oraş.
Nici nu se uita la rarii trecători. O bucată de drum îl în-
soţi un maidanez, care mergea în urma lui şi dădea din
coadă. Era un însingurat pesemne, în căutarea blânde-
ţii.

A ajuns la blocul de garsoniere şi pentru prima dată,
după multă vreme, a zâmbit: semăna cu criminalul, care
se întoarce la locul faptei. Numai că fapta fusese făcută
de altcineva. Înconjură încet blocul, dându-i roată şi cu
privirea, şi se opri. La o fereastră, deschisă, de la etajul
întâi stătea Vara cu coatele pe pervaz şi fuma. Dacă ar
fi să se ia după vorbele lui Mişu, acum ar trebui să se
crăcăneze, să orăcăie cea mai a dracului serenadă şi
după aceea…Se uită la Vara şi nu izbuti să-i deslu-
şească trăsăturile. Doar jarul ţigării îi aprindea când şi
când o luminiţă în ochii, care nu priveau nicăieri. Poate
erau fixaţi pe himera aceea de la Madrid. Luna nu ră-
sărise şi nu-şi dădea seama dacă Vara e liniştită, bucu-
roasă sau dacă plânge. Nu simţi arsura niciunei lacrimi.
Se răsuci şi plecă spre casă, cu maidanezul după el
dând din coadă.

Nicolae Havriliuc

SURPRINDERI PE DRUMUL CU PLOPI

La hotarul ţinutului străjuit de la intrare de arbori se-
meţi, cei mai mulţi fiind plopi, şi de priveliştea muntelui
falnic, fiecare ins, din grupul de călători, supus unor
controale de rutină, după cum se spunea la prima ve-
dere, dar extrem de severe în realitate, de către vameşi,
îşi propuse o ruptură totală cu trecutul şi, în consecinţă,
un alt început. Printre ei, Cetăţeanul, fără a-şi mărturisi
intenţiile, nici în gând, nici în public, se grăbi să treacă
în noul climat de viaţă cu surâs şi voie bună. Starea pe
care şi-o provocase, neţinând seama de urmări, îi întă-
rea impresia că aparţinea acestui climat dintotdeauna,
deşi în amintire păstra hachiţele şi necazurile mediului
de provenienţă. 

– Fiţi bineveniţi pe pământul nostru! sparse tăcerea
unul dintre vameşi, despre care se auzise că este şeful.
Distincţia de mai marele îi dădea privirea aspră şi isco-
ditoare, aţintită cu pricepere pe noii sosiţi ca să-i stu-
dieze. 

– Veţi intra într-o altă lume, cu totul alta faţă de cea

din care veniţi. Aici, pe la noi, lumea voastră e lipsită de
interes, fiind, pentru cei mai mulţi, o necunoscută. 

– Da’ de unde ştiţi că-i altă lumea din care venim,
dacă vă este o necunoscută? întrebase Cetăţeanul cu
o jumătate de gură şi se ascunse în spatele unuia dintre
camarazii săi. 

– O intuim după turnurile şi cetăţile care se văd în
zare, veni răspunsul prompt al şefului, arătându-se ne-
păsător faţă de persoana ce aruncase întrebarea, deşi
privi cu precauţie pe fiecare dintre membrii grupului. 

– Aşadar, să ne înţelegem! schimbă şeful şi tonul şi
vorba. Ceea ce veţi întâlni nu sunt culorile şi nici dimen-
siunile definitive ale peisajului. Ele pot fi diferite şi ace-
leaşi, totodată. Experienţa unei vieţi disciplinate a făcut
ordinea pe tărâmul nostru... A fost precum tăria muntelui
neocolit de soare... 

Oprind pe neaşteptate discursul, de parcă ar voi să
preîntâmpine o întrebare stânjenitoare, şeful privi grupul
de călători cu un surâs crispat. Adulmecând aerul ca un
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semn de prelungire a aşteptării, el se deplasă dintr-o
parte în alta a încăperii fără să-i scape din ochi pe cei
stând nemişcaţi în faţa sa, apoi spuse:

– Vă urmaţi drumul pe şoseaua ce înconjoară mun-
tele până în locul unde apar scările de piatră prin care
se coboară spre câmpie. Acolo veţi bate la porţile oa-
menilor şi, după necesităţile lor, după îndeletnicirile
voastre, veţi fi găzduiţi pentru un timp determinat. 

Uşa punctului de control se deschise larg, iar grupul
de călători, unii zgribuliţi, alţii încrezători în puterile lor,
ieşi ca după o săpuneală zdravănă fără ca unul dintre
ei să-ntoarcă privirea înapoi. Un timp ei merseră la pas
iuţit, temându-se pe bună dreptate să privească înapoi,
ca nu cumva norocul să le surâdă strâmt. De îngându-
raţi ce erau, nu se priveau nici între ei. Cetăţeanul,
schimbând ritmul de mers, apărea când în faţa grupului,
când în urma grupului, dorind să vadă muntele din un-
ghiuri diferite. Convins că nimeni nu le calcă pe urme,
el spuse cu voce tare:

– Lumea, în dimensiunile şi culorile ei, exista şi îna-
inte să intre în formele minţii omului. Şi cu toate aces-
tea... 

– Taci, mă, din gură! Ai să ne ucizi cu vorbele tale,
strigă unul din apropierea sa şi privi speriat în jur ca nu
cumva să-l fi auzit cineva din partea locului. 

– Şi cu toate acestea, preciză Cetăţeanul, unii afirmă
că au parcurs experienţa vieţii ca un munte pleşuv
expus la soare. 

– Vom avea de furcă din cauza ăstuia. Şi n-ar fi bine!
Barem să apucăm să ne instalăm în casele din zonă.
Ce-or să spună oamenii când l-or auzi? aruncară vorba
câţiva ce se temeau şi de umbra lor şi continuară mer-
sul zgribuliţi şi apăsaţi, de parcă o mână nevăzută îi
zorea de la spate pe drumul de bejanie. 

– Dacă mai grăieşte multe, îl gâtui şi-l arunc printre
stânci la fiare; mormăi cel mai spătos dintre ei. 

– Hai, tacă-vă gura la toţi! Făceţi-vă cruce şi scuipaţi
în sân! Iată s-a făcut după cum a zis domnul ce ne-a
primit. Am ajuns la scări, spuse insul bondoc. 

Ca la un semn se produse, cu rezonanţe diferite, un
râs spontan, primul râs care, înveselind grupul, făcu să
dispară distanţele dintre ei. Căci până atunci, fiecare
stăpânit de gândul mistuitor, părea să fie pe cont pro-
priu. Ridicând privirea din pământ şi văzând câmpia ce
le apăru în faţă, toţi exclamară:

– Oah! Ce minunăţie! Iată ce ne aşteaptă!
– Am trăit s-o vedem şi pe asta! adăugă Cetăţeanul,

apoi tăcu, deoarece o povară îl apăsa pe suflet. 
Bucuria, ce-i cuprinse pe fiecare, îi îndemnă să co-

boare în fugă scările şi, uimiţi, să se oprească pe dru-
mul de câmpie acoperit cu pietriş, dar flancat de plopi
uriaşi. În zare se vedeau casele. 

– La prima casă bat eu în poartă, spuse precipitat
cel mai nerăbdător dintre ei. Din două-trei vorbe l-am
dat gata pe gospodar. 

– Dacă ai poftă s-o iei pe coajă, încearcă! Ştii ce
vrea de la tine? Te-ai târguit cu el? se grăbi să intre în
vorbă unul de pe la coadă şi-i tăie calea, dorind să fie
el primul. 

– Staţi , nu vă certaţi! E loc pentru fiecare, se adresă

mieros insul bondoc. 
– Omul când vorbeşte, îţi dai seama cum gândeşte,

rosti la întâmplare Cetăţeanul. 
– Spune-i să tacă din gură, că pe ăsta eu îl bat, re-

veni în discuţie cel nerăbdător, devenit şi furios deoa-
rece fusese contrazis. 

– Oameni buni, ce facem aici? Ne luăm la harţă fără
să ştim ce şi cum? Ne lămurim la faţa locului, interveni
un altul şi se puse în faţa grupului ca şi cum ar vrea să-l
dirijeze. 

– Eu, ca de obicei, rămân ultimul. Aşa că în privinţa
mea să nu vă sinchisiţi, spuse Cetăţeanul. 

– Da, da, nu ne sinchisim! Da’ nu ne mai spune atâ-
tea că ne ameţeşti, adăugă un altul şi ieşi din grup ca
să se aşeze în faţă. 

Schimbul de vorbe ca şi schimbarea locului din grup
s-au produs până la prima casă apărută în cale, după
care fiecare începu să se liniştească deoarece se văzu
că este trebuincios locuitorilor din ţinut. Drept urmare,
cei care nu se deciseră pe unde să se aciuiască, printre
aceştia se afla şi Cetăţeanul, îşi propuseră să continue
călătoria prin ţinut, spre a-l cunoaşte. 

* * *
Rămas numai cu doi dintre camarazii de drum, Ce-

tăţeanul îi privea cum mergeau la pas agale, poate că
oboseala îi ajunse pe toţi, şi dădu în sens afirmativ din
cap. 

– N-a vorbit degeaba vameşul. Experienţa unei vieţi
disciplinate a făcut ordinea în ţinut. Mă uit la drumul ăsta
cu arbori de baladă şi nu mă satur. Sunt convins că le-a
trebuit ceva timp localnicilor şi muncă, nu glumă, până
le-a reuşit lucrarea. 

– Doar atât! Lucrare de suprafaţă. Nu-i de-ajuns!
spuse apatic unul dintre călători. Aş vrea să-i văd la faţă
pe localnici şi chiar să mă conversez cu ei. Mergem de
atâta cale şi nici ţipenie de om. 

– Şi când se vor arăta, atunci să te ţii, interveni ce-
lălalt călător, de parcă ştia, cu adevărat, cum e mersul
prin ţinut. 

Nici nu termină vorba, că se auzi în apropierea lor o
hărmălaie de voci. 

– Uite-i! Credeai că scapi, surâse ironic Cetăţeanul.
La început ne iau cu binişorul şi cu încetinitorul ca să
ne obişnuim cu ei. 

Pe o podişcă la drum, fără ca sub ea să curgă apă,
se aflau trei bărbaţi şi schimbau vorbele între ei, mai
mult să atragă atenţia noilor sosiţi, deşi păreau că-i ig-
noră. 

– El nu vă vede bine. Ştie că sunteţi fripţi la maţe,
zise unul dintre ei şi-şi întoarse spatele ca să nu fie
văzut la faţă de trecătorii de pe drum. 

– Noi fripţi la maţe? se arătă mirat al doilea bărbat,
crezând că vorba spusă e serioasă. 

– Auzi, fripţi la maţe? Nu, zău! Chiar aşa? se miră al
treilea bărbat. 

– Păi noi suntem în stare să mâncăm şi un bou şi
n-avem nimica, preciză al doilea bărbat şi privi spre tre-
cătorii opriţi în drum. 

– Eh, nu la asta se referea! ridică tonul primul bărbat
şi continuă să stea cu spatele. 
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– Da’ la ce? întrebă mieros al treilea bărbat. 
– La cum le merge bibilica, răspunse repezit primul

bărbat şi, când se răsuci să i vadă pe trecători, îşi duse
mâna sub nas, apoi netezi mustaţa. 

– Ce ai matale cu bibilica?
Întrebarea celui de-al treilea bărbat îi făcu pe cei doi

să râdă în hohote, iar buna lor dispoziţie îi însenină la
faţă pe trecătorii care, atraşi ca de un magnet, se apro-
piară de podişcă. 

– Da’ zău! strigă primul bărbat şi dădu revoltat din
cap, de parcă s-ar adresa noilor veniţi. Aduci sula pe
lângă prefectură şi o pui să facă flotări. Să vezi ce fată
mare iese!

Unul dintre călători, afectat de supărarea omului de
pe podişcă, îşi stăpâni mâhnirea şi surâse când se
adresă colegului său. 

– Dar ciudat e omul ăsta! Orice ai zice, nimic nu-i pe
plac. 

Prinzând curaj, şi al doilea călător intră în vorbă, deşi
Cetăţeanul, din prudenţă, îl prinse de mână. 

– Lasă-l să se manifeste după cum vrea şi spune-i,
apoi, vorba asta: Ciudăţel şi ce viclean! Şi-a pus mintea
într-un borcan!

Bărbaţii de pe podişcă schimbară privirile între ei şi,
sărind într-un picior, începură să râdă fără să se
oprească. 

– Observă-l cu atenţie! Şi vezi ce mai este de făcut...
continuă cu îndârjire cel de al doilea călător, dar Cetă-
ţeanul îl opri. Tăcerea lui sporise hazul, îndemnându-i
pe cei de pe podişcă să scoată strigăte piţigăiate, să se
maimuţărească, iar, prin contaminare, şi noii sosiţi în-
cepură să râdă ca într-o veselie generală. 

– Ce-i cu zgomotul ăsta, oameni buni? se adresă tu-
nător bărbatul cu mustaţă. Strigăte, triluri de tot soiul,
scălămbăieri... De nu poate omul de dincolo de pădure
să stea în tihnă la soare şi nici mâncarea să-i ticnească.
Vin ca un sol al celor de peste păduri şi vă spun: Mai
terminaţi, oameni buni! Până nu mă enervez şi fac urât.
Că dacă le dă celor de dincolo prin cap să vină aici, să
nu spuneţi că n-aţi ştiut. Eu atâta vă spun... Mai termi-
naţi şi vedeţi-vă de drum. Mi-ar părea suficient de rău
să încep să nu vă văd. 

O linişte deplină se coborî şi peste cei trei de pe po-
dişcă şi peste cei trei călători. Cetăţeanul îşi apucă de
braţ însoţitorii şi împreună se retraseră cu spatele, de
parcă şi-ar cere scuze pentru cele întâmplate. Între timp
dispărură şi cei de pe podişcă, fără niciun gest la ple-
care. Reintrând în lungul drumului de ţară, călătorii se
priviră între ei şi respirară uşuraţi. Cetăţeanul ridică o
piatră din drum şi o aruncă la întâmplare. Îşi dorea s-o
vadă în cădere, apoi le spuse însoţitorilor:

– Mulţumirea să n-o luaţi din imediat căci interes
n-are şi nici să vă fie pe plac n-ar vrea. 

* * *
Merseră cei trei o bucată bună de drum fără să

scoată o vorbă, ca şi cum muţenia i-ar fi avut în grijă.
Nu simţeau nici oboseală, nici plictis, pentru că nu-şi
pierdură elanul de a călători şi de a ajunge la ţintă, con-
form planului pe care-l aveau în gând. Şi poate că ar fi
mers în continuare fără să comunice între ei, dacă nu

le-ar fi apărut în cale un perimetru dezolant: case în
ruină, grămezi de aparate casnice defecte, printre ele
numeroase calculatoare şi telefoane mobile, gropi să-
pate la diferite adâncimi, automobile intrate unele în al-
tele sau rezemate între ele cu roţile scoase în afară, o
plăcuţă pe care se putea citi: „Aici s-a desfăşurat po-
vestea de dragoste între ursul Viorel Grigorescu şi ve-
veriţa Iunona”, plus alte obiecte moarte fără nume.
Singura mărturie de viaţă era un stejar uriaş ce părea
că adăposteşte la umbra coroanelor sale aceste câteva
resturi dintr-o aşezare urbană despre care nu se ştia
nimic. Impactul produse panică printre cei trei călători,
deoarece nu se aşteptau la o asemenea privelişte. Soa-
rele, fiind la amurg, dogorea mai tare ca la amiază,
motiv ce-i făcu pe respectivii să intre în zona de umbră
a copacului. Apropierea de copac le agită fiinţa când le
apăru în faţă o tăbliţă bătută într-un par, tinzând să
se-ncline, semn că trecuse ceva timp de la implantare.
Curioşi, cei trei se grăbiră să citească înscrisul: „În me-
diul înconjurător, nici în prevestiri, nici în efecte, iarna
nu-şi anunţa sosirea. Imaginea ei, fiind percepută doar
din calendare, era jocul şi socoteala zilelor ce se scur-
geau. În absenţa iernii, peisajul urban se trezeşte în fie-
care dimineaţă în suferinţă. Neavând avantajele frigului,
peisajul urban este ocolit de hibernare şi de prindere în
strălucirea de cristal a zăpezii care i-ar veghea şi puri-
fica vremuirea. «Hai, vino iarnă! De ce nu vii?». Îi rugăm
pe cei ce vor citi aceste rânduri să strige de trei ori vor-
bele din urmă. Iar de nu vor face, vor fi nevoiţi să ros-
tească replici care nu le aparţin”. 

– Eh, ce facem? Ne conformăm? întrebă Cetăţea-
nul. 

– Eu, unul, mă conformez, spuse primul călător şi
începu... „Hai, vino iarnă! De ce nu vii? Hai, vino iarnă!
De ce nu vii? Hai, vino iarnă? De ce nu vii?”

– Eh, huo! strigase în disperare al doilea călător. Nu
vezi că nimic nu se ntâmplă?

– Dar eu nu vreau să rostesc replici care nu-mi apar-
ţin, se repezi primul călător. 

– Nici eu nu mă las prins în voroave de scaieţi, zise
al doilea călător. Dar să văd ce mi se suflă şi spun. 

– Ia, vezi cum vorbeşti! Aici nu eşti acasă la tine, îi
reteză scurt primul călător. 

După un moment de tăcere, când al doilea călător
se concentră, umflându-se precum un curcan în pene,
se auzi vocea sa, rostind vorbe fără voie. 

– Auzi, bre! Că te superi, că nu te superi, asta te pri-
veşte, am să-ţi spun una! Eşti mic, dar şi pitic. Oricât de
grozav încerci să te dai.

Imediat se produse o pauză, dar pentru puţine clipe.
– Auzi, Irinuţule, parcă aşa îţi zice! De ce te-ai înhăi-

tat cu ăştia? se făcu auzit din nou al doilea călător ce
părea convins că nu lui îi aparţin vorbele. Acum plă-
teşte, aşa-ţi trebuie! Marele Irinuţ, cum îţi mai place să
te auzi!

– Ce mai face scenograful din munţi? aruncă vorba
la derută primul călător, deşi încercă să pună stavilă
celor auzite, ştiind că-i aparţin. 

– Ce să facă? O duce bine! răspunse al doilea călă-
tor, împăcat în sine sa că, orice ar face, altul vorbeşte
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prin el. 
– Mă rog! Da’ ce mai scenografiază dumnealui? se

adresă în silă primul călător. 
– Face o operă colosală. Construieşte decoruri pen-

tru munţi ca să se desfăşoare în toată plenitudinea, răs-
punse plictisit al doilea călător, suspectându-se că
plictisul nu-i aparţine, chiar dacă vorbele îi vin cu uşu-
rinţă. 

– Interesant mod de a-ţi petrece timpul, se grăbi Ce-
tăţeanul să tragă o concluzie şi, astfel, să pună capăt
discuţiei dintre cei doi. Fără să se aştepte la o reacţie
din partea lor, mai ales, că la auzul vocii sale, respectivii
tăcură molcom, Cetăţeanul se adresă pe un ton blajin:

– Să ieşim din acest loc plin de ciudăţenii. Acum se
coboară seara şi nu ne-am găsit încă pe unde să ne
aciuim. 

Văzând că partenerii de drum tac în continuare, el
îşi propuse să le adreseze vorbe care să-i bucure pe
fiecare. 

– De om, când vorbeşte, îţi dai seama cum gân-
deşte. În ce fel îi este credinţa... Din ce tradiţie a bunului
simţ vine... Şi cât i-a fost dat să se bucure din darul
muncii... 

– Şi aşa mai departe... şi aşa mai departe, spuse
unul dintre călători, întrerupându-l pe Cetăţean. 

Neînţelegând prea multe din vorbele Cetăţeanului,
el îl prinse de braţ pe celălalt călător şi împreună porniră
la drum, lăsându-l pe Cetăţean să le calce urmele. 

Abia ce făcură doar câţiva paşi, când o arătare a lo-
cului, ivită de după uriaşul stejar, singurul arbore din
zonă, începu să strige:

– Lăsaţi lumea în diversitate dacă vreţi să fiţi iubiţi,
iar produsele să vă fie valorificate. Uniformizând lumea
dispar competenţele şi reperele de valorificare, iar voi,
de atâta preţuire de sine, vă veţi înghiţi în sec. 

La auzul acestor vorbe, drumeţii o luară la fugă de
teamă să nu mai păţească şi altele în calea ce-o urmau.
Cetăţeanul, aflat la o anumită distanţă de partenerii săi
de drum, ştiindu-i că uşor se pot tulbura, spuse, mai
mult să le întreţină moralul:

– Mare ţi-e grădina, Doamne! Ce-am vorbit noi şi ce
a înţeles ăsta. 

În situaţia în care se aflau, vorbele erau de prisos,
aşa că nimic nu-i putea opri pe cei doi din goana lor. Cu
sufletul la gură, ei alergau fără oprire, iar Cetăţeanul,
călcându-le pe urme, îi succeda în acelaşi ritm până ce
drumul, subţiindu-se, cobora într-o vale. Chiar dacă
valea devenea întunecoasă, deoarece acolo orele în-
serării se aşezară de-a binelea, ea pregătea celor trei
călători o oază luminată cu raze venite din lumina lunii,
strecurându-se îmbietor printre firavele ramuri ale mes-
teacănului ce străjuia intrarea în marginea văii. 

Când au ajuns la capătul ţinutului despre care se
spune că localnicii ce bucură de viaţă împreună cu na-
tura ce le este casă şi îndrumător, călătorii s-au oprit
brusc în faţa unui stog de paie aşezat la intersecţie de
drumuri. Din spatele stogului răzbătea o voce răguşită
ce părea că ar citi dintr-o carte. Cetăţeanul, pe sine stă-
pân, făcu semn partenerilor de călătorie să nu intre în
panică şi le arătă un loc mai ferit unde să se adăpos-

tească până ce el se va lămuri asupra situaţiei. Ştiind
că n-are voie să rişte, omul se apropie în linişte de stog
şi privi dincolo. Erau două arătări înhămate la stogul de
paie pe care-l cărau în spate. Se aşezară acolo să se
odihnească şi, ca să le treacă timpul mai uşor, unul se
apucă să povestească, se vede că avea ce povesti, iar
celălalt să-l asculte. „Răul creşte deopotrivă şi cu cel
împotriva căruia se face. Aşa că, o vreme sau poate de-
finitiv, cei, care au participat la ritualul de purificare a
progeniturilor din familia Palea, vor avea capul plecat,
vor simţi o apăsare pe umeri şi vor privi înfricoşaţi mai
tot ce văd în jur. Clanul Palea se stabilise în zonă, ve-
nind din părţi diferite de lume. La început, membrii cla-
nului au practicat magia şi telepatia cu scopul să-i
atragă şi să-i ducă în eroare pe cei selectaţi să convie-
ţuiască alături de ei. Apoi s-au ocupat de lucruri mate-
riale, confecţionând numeroase obiecte de folosinţă
practică împreună cu respectabilii, cărora le ofereau
sau, după situaţie, le vindeau. Cele mai cunoscute erau
vasele de bucătărie şi aşternuturile pentru pat, gândite
şi create după mintea suveranei Petra. Această femeie
era creierul clanului Palea şi ordona, iar cei din jur o as-
cultau, văzând că au de câştigat din spusele ei. Numai
unul singur îi sta în cale şi-i răstălmăcea vorbele. Era
Patrone, insul-consort.” Cetăţeanul, probabil, îşi pierdu
răbdarea să asculte „snoava” până la capăt şi, în
aceeaşi linişte, se desprinse de stog, ducându-se la ai
săi. 

– Eh, cine sunt? şopti unul dintre drumeţi. 
– Să nu ne facem gânduri negre, spuse Cetăţeanul.

E bine să nu fim văzuţi! Mai ştii cine sunt! Le avem pe
ale noastre. O cotim la dreapta şi ne vedem de drum. 

– Da’ chiar aşa! bombăni al doilea drumeţ şi căscă.
Până la ziuă mai este şi mergem la pas. 

– Cu prudenţă şi mult tact, le şopti Cetăţeanul, du-
când degetul la gură. 

Mergând la paşi mărunţi şi încrezători că vor ajunge
undeva, drumeţii auziră într-un târziu o voce venind din
depărtare. 

– E cineva acolo?

Focşani – Banca Ţărănească
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„Numai singurătatea îți redă demnitatea de om.
Cealaltă demnitate, socială, e impură; e simulată sau 

de împrumut”.
(Constantin Noica, Carte de înțelepciune)

Stătea de mulți ani singură... să fi fost vreo 25-30,
așa cum prevăzuse el, stâlpul familiei? Era frumos
atunci, în casa aceea, nu prea mare, undeva la margi-
nea orașului, aproape de școala în care munceau, cu
magazine în dreapta, nu departe de Podul Bistriței.
Micuța lor mașină stătea în garajul mare sau spre gar-
dul vecinului, pe iarba plăcută, la umbra unui pom de ei
sădit, care făcea prune. Pompa pentru apă era
aproape, lângă ea un furtun bun pentru stropit iarba,
zarzavatul din grădină sau spălatul mașinii.

Cum coborai cele trei trepte când ieșeai din casă,
aveai în față totul: pompa, furtunul, garajul, mașina și
cele două cărări drepte, pietruite: una spre portița ce se
deschidea la șosea, cu un trotuar curat, iar cealaltă, în
dreapta, dădea în grădina de unde puteai gusta un cas-
travecior verde, o roșie, iar toamna un strugure alb cu
boabe mari.

Totul era pitoresc!
Greierii cântau ca la țară, dar apa și gazul veneau

în stil modern pe țevi bine fixate, revizuite adesea de
meșteri.

Plecau în vacanțe cu mașina, pe poarta mare care
se deschidea larg, dar rar se întâmpla să nu atingă unul
dintre pomii lor sau gardul... ca să lase un semn – o
mică zgârietură, măcar un pic de vopsea. Ea râdea
încet, înțelegătoare, mulțumită că pornea bine, din
șosea; călătoreau frumos spre satul străvechi, o
stațiune (Vatra Dornei, Sovata, chiar spre munți, pe
șoseaua nouă Transfăgărășanul…). Erau zile fru-
moase, vremurile tinereții lor!

*
Formau o pereche frumoasă: el înalt, sobru, cu păr

castaniu, îmbrăcat în haine modeste, bune pentru
condiția de șofer. Se cunoșteau din școală, ani frumoși,
când V.S. era apreciat ca cel mai deștept dintre elevi,
dar fără ambiția de-a pleca la o Facultate. O remarcase
pe ea la reuniunile școlii, îi aprecia ținuta distinsă, faţa
albă, ochii negri, vocea plăcută și hainele frumoase. 

La sfârșitul examenului de stat a luat marea hotă-
râre; cu cel mai bun cal al familiei, frumos secelat, îm-
brăcat elegant, a plecat spre satul ei ca să îi cunoască
meleagurile și părinții. A bătut la poarta mare și i-a des-
chis o fetiță, îndrumându-l spre cerdacul mare umbrit
de o tufă cu flori. Ușile duble erau larg deschise, iar
dintr-o cameră a apărut colega dragă. Au sfătuit până
seara târziu, a mărturisit că vrea s-o ia de soție, a
rugat-o să se gândească. A plecat apoi, se lăsau um-
brele serii, avea de trecut printr-o mare pădure. Destul
de repede a urmat nunta, apoi fixarea în casa nouă,
aproape de școală.

*
Peste câțiva ani, s-au mutat la Bacău în altă casă

nouă; erau acum orășeni: marea ei dorință! Au urmat
vacanțe în care Ministerul a pregătit învățătorii pentru a
fi profesori la gimnaziu. Pasiunea ei era de mică mate-
matica, el a ales biologia, devenind și director. Erau se-
rioşi și conștiincioşi, încât toți tinerii care își începeau
acolo activitatea aveau în ei un model. Elevii lor intră la
liceele bune din oraș. Anii treceau cu succese demne
de admirație.

*
Plecarea lui spre Eternitate a venit pe neașteptate,

într-o toamnă, nu târziu după pensionare. Tocmai tră-
sese mustul și-l fixase în butoiul din beci. Veneau rudele
din centru și-l degustau cu plăcere, lângă o prăjitură cu
vișine și nucă sau covrig de la chioșc.

Începeau dialogurile pline de glume și unele întâm-
plări vesele pe care unii nu le aflaseră căci zilele săptă-
mânii erau dedicate muncii; erau încă tineri, toți aveau
slujbe frumoase, plătite însă cam modest. Cei mai mulți
lucrau în învățământ, aveau ce povesti despre școlile
dragi, directorii severi, elevii pasionați de unele materii,
sau alții prea superficiali. Însuși stăpânul casei, domnul
S., era dornic de vorbe, știa glume pline de haz, era pa-
sionat și de politică, povestea din trecutul lui de școlar,
hotărârea de a refuza postul de dascăl în București,
unde ar fi putut urma o Facultate serioasă, dar el era
hotărât să fie „fiul satului”, dascălul-director mulți ani
acolo unde se născuse și crescuse. Era sfătos, îi plăcea
politica, citea ziare și povestea cu haz despre noutățile

Mariana-Velisar Codrescu

SINGURĂTATEA BĂTRÂNILOR



proză

186 SAECULUM 5-6/2018PR
O

aflate. Ştia istorie și geografie, călătoriile în grupuri mai
mari erau foarte plăcute, aflai multe noutăți, nepoții
aveau ce învăța, răspundeau cu plăcere la întrebările
lui, ştiau că urmau explicații ample cu întâmplări vesele.

*
O boală grea, nemiloasă, l-a doborât pe neașteptate:

inima sensibilă și „boala de dulce” de care a suferit
cân dva și Alexăndrel, fiul lui Ștefan cel Mare, s-au aso-
ciat într-o noapte și au învins viața. Spre ziuă s-a aflat
tristul adevăr. Omul acela inteligent, bun de glume, stă-
tea nemișcat în patul lui, cu ochii închiși, mâinile reci,
așteptând pregătirea pentru plecarea pe drumul
veșniciei.

S-au adunat rudele la priveghi. Curtea era plină.
Nepoții mai mici stăteau pe iarbă, alergau, au luat fur-
tunul și s-au stropit bine cu apă, până i-a liniștit un matur
și apoi au fost duși la casele lor pentru somn. Soarele
apunea tainic după acoperișurile caselor și crengile bo-
gate în frunze, se făcea răcoare, umbrele erau tot mai
închise, verdele ierbii părea mai închis la culoare... se
lăsa noaptea.

A venit ziua grea, dureroasă - drumul spre locul de
veci. Convoiul s-a organizat ordonat: mașina ducea
omul ce stătea elegant în cadrul funebru, rudele apro-
piate, preoții care intonau solemn evangheliile, vecinii,
colegii, unii prieteni... toți în haine cernite. S-a pornit
încet de-a lungul străzilor, peste podul de pe Bistrița,
apoi Strada Mare până la Cimitirul Central unde
așteptau groparii. Slujba a durat mult, ca la ortodocși,
apoi încet ne-am apropiat de locul pregătit... și acasă,
în garajul larg, am încheiat după datina străbună cu
praznicul obișnuit. Totul s-a terminat seara târziu.

*
Ea a rămas singură, avea nevoie de o ființă alături

măcar 40 de zile... și... a rămas o soră. Au trecut zilele
grele, se hotărâse să stea acolo, la casa lor, cu toate
amintirile.

Dar, o tragedie a speriat lumea din jur!
Un preot vecin a fost atacat de hoți într-o noapte. Au

fost duri, au răscolit toată casa, apoi au smuls ca niște
sălbatici dinții de aur ai omului aceluia bun. Vestea s-a
răspândit în jur, toți vecinii s-au speriat cumplit.

Micuța Doamnă E. a fugit la rude, s-a plâns și a ho-
tărât să se mute, eventual aproape de o rudă. La câteva
zile a apărut un cumpărător care oferea în loc un apar-
tament într-un bloc unde locuia o soră. Au mers toți și
au dus-o cu bagajul variat…

Era  fericită!...
Totuși singurătatea o întrista…
A luat o nepoată, elevă de liceu și încet-încet s-a

atașat de ea și a hotărât să îi lase moştenire tot ce
avea. Anii treceau, se adunau, venea vârsta de 90, dar
ea rămânea vioaie, nu-și pierdea luciditatea. Mergea
des la mormânt... cu o floare, o candeluţă, sfătuia cu
vecinii, le povestea câte ceva din trecutul fericit, când
călătoreau cu şcoala, integraţi în grupul mare al familiei.
Se povesteau amintiri din tinerețea celor mari sau în-
tâmplări din viața tinerilor.

Ea, cea mai vârstnică, evoca omul de care se
despărțise. El fusese în război ca ofițer în rezervă pe
frontul de est, avea urmele unei răni la mâna stângă;
într-o scenă de luptă, reușise să salveze viața ostașilor
din plutonul ce-l conducea. Nepoții erau impresionați,

ştiau munte din lecțiile de istorie, dar îi uimea faptul că
omul de seamă în scena unui conflict groaznic fusese
unchiul lor drag.

– Eu voi povesti la școală, să știe colegii, să afle și
doamna învățătoare, a spus cu bucurie un băiat, Dan.

– Dacă mă lasă, voi spune și eu, a intervenit o fetiță;
merită să fie lăudați cei ce au înfruntat pericolul morții.

Ea era încântată că nepoții vorbeau cu admirație
despre omul ce trăise alături de ea.

A venit o duminică frumoasă de toamnă și i-a invitat
pe toţi din jur la ziua ei de naștere -  împlinea 90 de ani.
Au mers la un local modest, aproape de blocul în care
locuia. I-a uimit luciditatea ei, modul elegant de a con-
versa.

Dar timpul fusese necruțător: fiinţa aceea plăcută,
cu voce muzicală, cu expresia de om mândru, trup ar-
monios se micșora, faţa ei se schimbase. Rămăsese
vioaie, avea vorbe plăcute când se adresa celor din jur,
nu supăra pe nimeni, îi aprecia pe toți, îi lăuda pentru
realizări.

*
Încet, încet au mai trecut 2 ani; ieşea mai rar din

casă, accepta unele vizite ale celor mai apropiați, dar
nu lua pe nimeni când nepoata era în vacanță; ne
uimea cum suporta singurătatea. Nu se plângea de
nimic, părea curajoasă, capabilă să-şi organizeze bine
totul. Accepta totuși mici gesturi de omenie, mai ales de
la ființe apropiate - nepoții dragi, o soră mai asemănă-
toare. Cei din jur erau impresionați de curajul de a fi
mereu singură. Totuși au venit clipe grele și a acceptat
o ființă cunoscută, foarte credincioasă; nu lipsea de la
nicio slujbă, a dormit câteva nopți cu ea, dar n-a durat
până la sfârșit.

A început perioada plină de mistere, despre care n-a
știut nimeni nimic, nici chiar ființa care a stat o vreme în
preajma ei. A mers, bănuim, cu ea spre zona pieței cu
mici magazine și a pregătit cele douăsprezece „punţi”;
fără să-i spună ei adevărul - în fiecare a pus un obiect
mare, valoros, apoi s-a gândit la cei care le vor primi și
a ales câte ceva potrivit, un cadou micuţ, pentru  fie-
care, ca să-i bucure.

Am aflat fără să cercetăm din spusele, cu bucurie,
ale unora. Toate au fost puse în ordine, în  lada reca-
mierului, pe care nimeni n-a știut-o; uimitor a fost felul
cum a pus un mic bilet cu numele celui ales; lista a
găsit-o nepoata sub perna mare. 

A rugat-o apoi pe cea care fusese acceptată în
preajmă să îi aducă un preot modest, cinstit chiar de la
biserica cimitirului. S-a spovedit, s-a împărtășit, mărtu-
risind că, de-ar fi să mai trăiască încă o viață, s-ar că-
sătorit tot cu acel domn S.V., deși sacrificate o iubire din
prima tinerețe, pentru care a fost și acela vinovat…; era
student departe, la o școală militară. A venit cândva la
familia ei cu mama lui, o femeie simplă, îndrăzneață
care era interesată: „ce pământ îi va da?”

Tatăl a privit-o cu uimire:
- Eu le dau școli bune cu profesii valoroase, iar când

toți vor termina, vor împărțit pământul,  pădurea, via...
tot ce va mai fi aici.

Mama tânărului a privit cu uimire spre omul acela
înțelept și, posibil, să-l fi influențat pe fiu spre altă ale-
gere care, se pare, nu l-a făcut fericit.
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*
Noi, cei care participasem la evenimentul sacru, du-

reros, am aflat totul târziu, în capela impunătoare a bi-
sericii. Tot atunci am știut cum s-a petrecut totul: era
singură și de la balconul mic venea frig; a coborât greu
la balcon se vadă geamul, să îl închidă... a căzut și s-a
lovit rău, încât nu reușea să se ridice!

A început să strige numele nepoatei încet, apoi mai
tare, cu durere în glas, căci frigul o pătrundea, tuşea…
n-avea nimic călduros în preajmă.

Ce noroc! Vecina de sus a auzit strigătul și a desco-
perit numărul de telefon al nepoatei.

A sunat repede și au venit în scurt timp, dar cheia
stăpânei era în ușă. Au forțat încuietoarea până au
reușit să deschidă. Au dus-o în pat, au îmbrăcat-o, dar
greu s-a încălzit cu un ceai adus de acea vecină. Au
descoperit prin telefon o clinică privată foarte bună; au
primit-o, au tratat-o corect, dar plămânii ei inhalaseră
aerul rece al nopții.

*
Doamna E., slabă, gârbovită, uimea prin luciditate,

avea uneori un zâmbet, bucuroasă părea de îngrijirea
ce i se oferea. A început să le vorbească și așa cum
spusese a preotului, i-a repetat și nepoatei, că sâm

– Nu mi-e frică, e ceva firesc!... Te rog, atunci, să
faceți totul! Găsești scrisoarea în sertarul de jos al bi-
bliotecii... Acolo spun totul!... A zâmbit puțin, i-a mângâ-
iat pe mână!... Apoi a scos un oftat și a închis ochii...
Tinerii erau speriați, uimiți!

Un asistent matur i-a încurajat, întrebându-i încet
dacă au vreo firmă de servicii funerare cunoscută pe
care ar dori s-o angajeze.  Afară se lumina de ziuă,
venea ziua de vineri. Au acceptat propunerea Clinicii...
au sosit cei mai apropiați „specialişti”, obișnuiţi cu im-

aginea morții; gesturile lor impresionăm prin
sobrietate... Era o muncă tristă, dar obișnuită. 

Peste câteva ore era așezată corect, în haine noi,
într-un sicriu impunător în capela cimitirului. În jur au
apărut coroane, flori... Se aflase vestea!

*
A sosit un preot impunător, era cel care fusese

acasă şi-i cunoștea toate secretele. 
– Eu am fost angajat... Vă rog să veniți la orele 1700

pentru slujba obișnuință - „stâlpul”! Toți au făcut și au
acceptat, chiar dacă nu înțelegeau clar de ce nu vine
cel dorit de ei?!

Preotul și-a făcut bine datoria, a venit corect vineri
și sâmbătă, totul a decurs bine, s-au respectat toate
momentele.

La sfârșit, după un discurs omagial, a fost întrebat
preotul:

– Cum ne achităm părinte?
– Totul este rezolvat!
– Dar cine a plătit?
– Dumneaei, a răspuns preotul, arătând cu un gest

respectuos spre sicriu!
Stupoare!
E. își  achitate tot: capela, slujba... A ieșit cum a dorit

în sâmbăta aceea, când toți cei dragi erau liberi.
*

Clopotul suna melodios parcă dezlegând maxima
profundă:

„Et quasi cursores vitae lampada tradunt.”*

(Fragment din romanul omonim în lucru)

*Viața este o nesfârșită curgere a generațiilor. Lucrețiu: De
rerum natura

Focşani – Strada I.C. Brătianu şi Librăria Codreanu
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Pe cei care vor exclama satisfăcuţi: 
– Aha, l-am prins – Noryna e târfuliţa!,
îi voi dezamăgi:
– Nu, nu-i ea! Poate, doar deocamdată, deşi nu cred

să fie nici mai târziu, chiar dacă în zilele noastre, supra-
hrăniţi cu democraţie, doar proştii mai pot avea certitu-
dini… 

Şi asta în primul rând, fiindcă Noryna, oricât ar părea
de ciudat şi democratic, nu e o târfă în înţelesul clasic
al cuvântului şi al definiţiei din DEX. Ea e fosta mea co-
legă de şcoală şi de clasă, în gimnaziu şi liceu, pe care
am ignorat-o cu grijă de parcă ar fi avut cine ştie ce
boală misterioasă, dar periculos de contagioasă. Nu
avea, singurul ei defect fiind unul incredibil: era intangi-
bil de frumoasă, iar eu – poate şi alţi colegi, nu garantez
pentru nimeni – păream o gloată de infestaţi cu ipocrizie
acută într-o formă continuată, evoluată şi nedreaptă.
Dintr-un gen de prostie excelent funcţională, singurul
sentiment dominant în  mintea mea, refuzam să cred
că aş fi avut vreo şansă de a fi prieten cu ea, ca să nu
mai vorbesc de-o eventuală legătură sentimental-amo-
roasă, având în vedere că orice pornire de acest fel, se
lovea de marele zid al întrebării: 

– Păi, ce? Se uită ea la unu ca mine?
Iar dacă o făcea, privirea ochilor ei frumoşi părea

rază de laser. Aşa că nu!
Nu, n-avea de ce să ţină la mine mai mult decât la

alţii, nici un motiv, măcar ca perspectivă, iar prezentul
vieţii mele rânjea sardonic: familie de neam sărac, casă
strămoşească din chirpici ascuns strategic după o ten-
cuială lucrată, e-adevărat, artistic, construcţie comple-
tată, ce-i drept, cu mansardă, bucătărie de vară şi un
şopron de lemne dotat cu două dispecerate foarte ac-
tive: de şobolani şi de şoareci. Iar atâta vreme cât An-
dricăneştiul, localitatea mea de baştină, ne suporta între
blocurile sale construite pe vremea celeilalte democraţii,
totul era în regulă. La toate astea mai trebuia să adaug
şi realitatea colţoasă şi destul de compromiţătoare pen-
tru pretenţiile mele, notele din catalog, cea mai mare
notă în toată istoria mea de elev fiind şapte, cifră care
trebuia „scrisă subţire”, fiindcă n-o meritam, după cum

m-a lămurit cândva profesorul de matematică fiind el în
deplinul meu asentiment. Adevărul, dacă e să merg cu
sinceritatea până la capăt, era că obţinusem   acea notă
şapte, ca urmare a folosirii cu succes a unei fiţuici cu
text convertit în alfabetul morse, învăţat de la bunicul,
fost militar transmisionist pe frontul de la Stalingrad
unde, în bătălia de la Cotul Donului-Arcul Kursk, armata
hitleristo-şi altele, a fost căsăpită de viteaza Armată
Roşie plină de eroi şi patrioţi... Valoarea mea se putea
completa şi cu faptul că, în clasele a noua şi a zecea,
rămăsesem corigent, iar în clasa a unsprezecea
aproape repetent, fiindcă întârziasem la examenul de
corigenţă. În această situaţie, cu ce să o fi atras pe fru-
moasa Noryna? Adevărul e că nici nu mi-am făcut vreo-
dată iluzii, mediocru-mediocru fiind şi cam atrofiat la
capitolul orgoliu, tocmai pentru că aveam un simţ ascuţit
al realităţii, moştenit de la tatăl meu, care m-a ajutat în
multe situaţii grele… În schimb, moştenirea pe care
mi-a lăsat-o mama a fost un sentimentalism de care
n-am putut scăpa în toţi anii de şcoală şi de facultate,
şi din cauza căruia am pierdut multe meciuri prin… ne-
prezentare, vreo câteva chiar la aşa-zisa „masa verde”
cu vreo prietenă. 

Revenind la Noryna, ar fi păcat şi semnificativ să
nu-mi amintesc o întâmplare care, oarecum ciudat,
avea să determine o schimbare majoră în viaţa mea,
adevăr constatat târziu, cred că mult prea târziu… 

La terminarea anilor de liceu, după examenul de ba-
calaureat, am dat un fel de spectacol pe o scenă impro-
vizată în cea mai mare sală de clasă, fiindcă Sala
noastră de festivităţi – cum să nu avem?!? – era ocu-
pată cu o mică grădină zoologică administrată de o aso-
ciaţie chinologică a partidului de opoziţie, aflată de
câţiva ani în război total cu echipa de hingheri patronată
de autorităţile locale... 

După ani şi ani, multă lume, inclusiv părinţi care
aveau serioase îndoieli asupra nivelului de cunoştinţe
dobândit de noi, elevii pierzând sistematic şi conştiin-
cioşi carnetele de note, a regretat că absolvisem ultima
clasă de liceu. În orice caz, primul semn de reuşită a
spectacolului nostru, a fost când şubrezenia construcţiei

Dumitru Hurubă

NORYNA
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a cedat sub ţopăiturile noastre executând un dans-imi-
taţie după acel extraordinar al „dănţăuşilor din Groşi”, îi
ziceam noi, dar, în realitate, fiind vorba despre o polcă
bihoreană cu înflorituri de geamparale dobrogene. Aşa-
dar, cam pe la jumătatea „danţului”, când ne înfocasem
la ţopăituri, cum spuneam, scena improvizată s-a pră-
buşit, iar noi, claie peste grămadă, cu urlete şi chiuituri,
am declanşat aplauze  prelungi, toată lumea – părinţi,
rude, colegi invidioşi din alte clase, spectatorii noştri,
crezând că era vorba despre un spectacol de divertis-
ment pus la cale de profesorul nostru de muzică pe care
îl poreclisem Fa-sol-la, respectiv profu Fasolă, altfel
spus…

Partea bună, inedită şi plăcută pentru mine, a fost
că m-am trezit cu un sân al colegei Noryna în căuşul
palmei mele, motiv pentru care cred că aş fi stat în po-
ziţia aceea câteva zile, poate chiar săptămâni, după cât
mă simţeam de hotărât în acele momente… În orice
caz, mărturisesc sincer că rămăsesem, multe săptă-
mâni chiar, cu senzaţia că sânul ei, încă nu deplin for-
mat, se odihnea, parcă obosit, în palma mea, şi nici n-o
auzisem pe Noryna când mi-a şoptit cu vocea aspră şi
rea:

– Simo, iubitule, te dau la hărţuire sexuală, dacă mă
mai atingi o singură dată! Eşti un coleg-măgar! 

– Bine că mi-ai spus, i-am şoptit. Vreau să fac puş-
cărie pe viaţă pentru tine…

– O să faci, nu-ţi pierde speranţa!
– Dar nu m-ar deranja nici decapitarea… Nu m-ar

înspăimânta să aud crainicul pieţei anunţând victorios:
– Urmează decapitarea elevului Pietraru Simion, zis

Simo, pentru hărţuirea sexuală a elevei Noryna Gran-
dea. Vă rog să aplaudaţi această hotărâre!

Ameninţare-glumă sau ce să fi fost din partea Nory-
nei?... 

Era tot mai limpede că, nici eu, dar sigur nici ea, nu
aveam toate cele ale minţii la locul lor… Ei, dar până la
urmă am reuşit să ne descotorosim unii de alţii şi un
coleg a recitat un poem propriu din care n-a înţeles ni-
meni nimic, deşi toată lumea s-a dezlănţuit în aplauze
furtunoase, prelungite şi urlete de bis.  

Drept urmare, i-am şoptit colegului: 
– Mă, geniule, dacă mai reciţi un singur vers, te

omor!
Iar Mitruţ Mărcanu, colegul în cauză, şi-a dat seama

că viaţa lui valora mai mult decât un poem alambicat
din noua literatură, oricum construit pe încrengătură da-
daistă adusă la zi, după cum ne-a explicat el după spec-
tacol, drept care, după ce s-a înclinat ceremonios în faţa
publicului, a început să mă ameninţe cu voce scăzută
cum că, într-un viitor apropiat urma să umblu în cârje,
dacă nu cumva chiar în cărucior pentru invalizi… 

Fără să ne ştie declaraţiile de război, profesorul de
română, care conducea şi regiza toată nebunia specta-
colului, mi-a preluat ideea şi a anunţat la microfonul cu
firul tăiat de un duşman, coleg de şcoală dintr-a două-
sprezecea B:

– Urmează Noryna Grandea, care va interpreta cân-
tecul popular… Ce cântec, Norynuţa? 

– Uhăi, bade!, am răspuns eu în locul ei. 

Iar el, cu voce oficial-gravă a zbierat ceva care, până
la urmă, a desţelenit careva ideea, s-a dovedit a fi un
cântec popular de dragoste din Guineea-Bisau, sau In-
sulele Capului Verde… 

S-a făcut linişte perfectă în sală ca în urma unui trăs-
net din apropiere, iar Noryna, cu vocea ei, oarecum ră-
guşită, dar destul de sentimentală, a interpretat cu mare
însufleţire şi trăire profundă melodia populară „Cantico
da Liberdade”, la care unul dintre colegi i-a strigat:

– Tanti colega, vezi că ăsta-i imnul de stat al Ţării de
Foc!

Uay!
În orice caz, hohote, aplauze, urlete…
– Trăiască şi înflorească de-a pururi prietenia dintre

colegiul nostru şi Patagonia de Mijloc!, a urlat un cori-
gent dintr-a zecea F.

În toată nebunia aceea, Noryna, cu inteligenţă, nu
şi-a pierdut însă cumpătul şi a anunţat:

– Iar acum, voi interpreta cântecul popular „Foaie
verde lemn uscat”, prelucrat în ritm sud-american de co-
legul nostru Simo, Pietraru…

– Te-ai scos!, mi-a şoptit Mitruţ în bătaie de joc. Eşti
mare, domnule – îţi dai seama? –: Richard Wagner,
Be ethoven, George Enescu, Simion Pietraru, Edvard
Grieg, Tomasso Albinoni…  

– Te rup, când se termină circu’ ăsta!, i-am promis.
Da, din nefericire, răutăcioasa de Noryna mi-o fă-

cuse, fiindcă în toţi anii de şcoală eu foarte rar trecusem
de nota şase la materia muzică, şi asta datorită unui
solfegiu executat cu atâta nepricepere, încât profa
noastră Lioara Lebe a trecut la catedră, a deschis cata-
logul precipitată ţipând:

– Pietraru, eşti un…
– …Nesimţit, s-a auzit şoapta Norynei din penultima

bancă.
– Cine-a vorbit?
– Eu, a ridicat Noryna două degeţele – parcă le văd

şi-acum, după-atâţia ani!...
– De ce, domnişoară, ia destăinuieşte-mi, te rog…
– Fiindcă-l iubesc, doamna profă, a răspuns ea cu

voce hotărâtă, amuţindu-ne pe toţi…
Cred că a fost, după credinţa mea, prima dovadă-

manifestare că fata, frumoasa mea coleguţă, avea o
problemă de atitudine destul de complicată… 

Până una-alta, în spectacolul nostru urmară urlete,
extaz, cineva chiar strigându-i Norynei:

– Norynaaaa, să-mi trimiţi şi mie yutubu tău! 
– Te sugrum!, i-am şuierat la ureche după termina-

rea spectacolului-caricatură. Ce ai cu mine, Noryna?
– Păi, nu mă mai iubeşti, Simo? Tocmai te făcui ce-

lebru…
– Mersi – ţi-am spus sentinţa: te sugrum!
– Nuuuuu!, vreau la eşafod, ca Maria Stuart!
Realitatea era că, abia atunci, în timp ce mai mult

făcea vocalize şi mimică decât cânta, am realizat ce co-
legă superbă era Noryna şi ce singură îşi ducea viaţa.
Aproape mă cuprinsese mila: o fată frumoasă ca ea şi
supraaglomerată de ghinioane… Rapid m-am visat un
prosper om de afaceri, proprietar de vilă cu 17 camere
– nu ştiu de ce… 17 – în care să o duc pe Noryna, să-i
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angajez cameristă, servitori, ceva mai în vârstă, că,
vorba ceea, ce e sigur e sigur… 

Doamne, ce nedreaptă era soarta cu unii oameni,
mai ales când aceştia erau fete absolvente de liceu! Fi-
indcă Noryna nu era o invenţie de-a mea, ci o realitate
blondă, cu buze de-un roşu aprins-natural, de care mi-a
fost teamă să mă îndrăgostesc pentru a nu mă deda la
acte nedemne pentru un absolvent de liceu, fie el cori-
gent cel puţin la două materii în fiecare an şcolar…

…Îmi amintesc, o întâmplare petrecută în finalul se-
mestrului doi când Noryna se plimba, singură şi visă-
toare pe Dealul Andricăneştiului… Visătoare, sau cu
probleme de logică femeiască, după spusa unui fost
coleg de bancă.

– Singurică, singurică?, a vrut să lege cu ea o con-
versaţie colegul Mitruţ, căci despre el era vorba. 

– Paşi, fă paşi, dar mari!, l-a avertizat ea, că te poc-
nesc de te fac impotent. Hai, paşi-paşi! Mişcare, miş-
care, nu te juca, Mitruţule, că-s nervoasă! 

În coleg s-a trezit brusc un simţ acut al realităţii, al
micimii sale şi, depărtându-se în grabă, i-a aruncat
peste umăr:

– O să mori fată bătrână, proastă şi virgină!
– Mai bine decât…, i-a dat ea de înţeles ceva

anume.
– Nici nu te-aş lua de iubită, fă!
Şi a luat-o la fugă, fiindcă Noryna nu era doar fru-

moasă, ci şi destul de prezentabilă fizic pentru vârsta ei
şi, mai ales, frecvent participantă la concursurile de ka-
rate şcolare, aşa că un… duel cu ea putea să se ter-
mine foarte prost. Făcând abstracţie şi de alte
întâmplări ciudate cu sau despre Noryna, concluzia era
una singură: fata asta nu era de mine, deşi îmi părea
rău şi nedrept să fi spus că nu era în toate minţile, chiar
dacă pentru ea nici n-ar fi contat – sunt convins… 

Când m-am întors în Andricăneşti după primul an de
facultate, am găsit-o pe Noryna studentă şi aproape
măritată, veste care mi-a blocat mintea…

– Adică, aproape… măritată, chiar măritată?, am în-
găimat întrebarea. Cum de s-a întâmplat aşa ceva? 

– Vitejeşte, s-a petrecut!, m-a avertizat Mitruţ, fostul
coleg de bancă.

– Cum adică… vitejeşte?, l-am întrebat. Tu nu ţi-ai
mai luat corigenţa aia la română?

– Mă jigneşti, domnu! Sunt prof suplinitor la Colegiu
nostru…

– Tu, mă? Adică, tu?, m-am minunat. 
– Da, bade, io!, mi-a răspuns făcând-o pe ardeleanul

aţâţat.
– Înseamnă că distrugerea învăţământului naţional

va continua cu succes. 
– Ne străduim-ne străduim!, mi-a replicat el ironic.

După noua programă şcolară şi manualele alternative,
eu aş zice că, în câţiva ani, vom rezolva problema şi
vom trece la programele şcolare importante din Occi-
dent, în care să se prevadă, obligatoriu ca, inclusiv ele-
vii de gimnaziu, să aibă pistol în ghiozdan şi fiecare
dascăl să fie dotat cu câte-un automat Kalaşnikov… 

– Bravo şi formidabil!, am exclamat
– Formidabil, ce, Simo? Te înţeapă nişte junghiuri

din cauza asta? Hai, mă, ce naiba! Mă faci să plâng în
memoria educaţiei naţionale, zău! Doar ştii că eu sunt
o fire foarte sensibilă…

– Dacă atâta te duce mintea, înseamnă că ai rămas
tâmpit…

– …Precum toţi cei care au stat în banca aia de
clasă...

Fuseserăm colegi de bancă ani de zile şi rămăse-
sem buni prieteni, adică ne permiteam orice: începând
cu glume până la insulte şi jigniri de tot felul. Însă ne
trecea totul şi reveneam la prietenia consolidată prin
ani…  

Rău, tot afurisit rămăsese, însă avea o ştiinţă cu totul
specială în ceea ce priveşte sentimentul de prietenie…

– Şi zi-i, profule, că tot n-am priceput: cum e cu mă-
ritişul Norynei? Vitejeşte? – tradu-mi şi mie versetul ăsta
din biblia înţelepciunii tale…

– Simo, glumind sau nu, fata asta se află sub un
blestem cumplit, poate chiar biblic… 

– Mitruţule, prietene, n-o lua pe partea asta, cu Bi-
blia, că ne prinde Apocalipsa…

– Mă, omule, Simo, fetei ăsteia nimic nu-i iese, pri-
cepi? Când a-i crede că totul e cum trebuie cu ea, hop
necazul! Pe scurt, situaţia e aşa: după ce ne-am împră-
ştiat cu drag la terminarea liceului, tu o luaşi pe ruta Ma-
ramureş – Arad – Balş – Craiova – Bucureşti –
Constanţa – după cum aflasem pe surse, de la mă-ta…

– Mitruţule, hei!, mama mea nu e mă-ta, pricepi? Că
te pocnesc de umbli-apoi cu scăfârlia la cerşit!…  

– Bine, mă – erată: mamă-ta – e în regulă? 
– E normal, domnule prof!
– Am înţeles, ceva mai greu, dar… Deci, unde ră-

măsesem? A, da: Noryna a plecat la Cluj, a dat admite-
rea la Filologie, a intrat prima – pri-ma!, pricepi? – şi s-a
întors acasă, tot faină şi blondă, dar fericită. Am felici-
tat-o şi m-a îmbrăţişat spunându-mi la ureche: „– Mă,
corigentule, te iubesc! Adică, nu te iubesc, fiindcă nu
m-ai dansat la banchet… Dar am reuşit la facultate, în-
ţelegi, iubitule? Şi sunt fericită!” Ştii, dragă Simo, mai ţii,
tu, minte banchetul nostru, la absolvire…? 

– Circoteca aia?
– Exact, mă, extraordinar de exact: fix circotecă!

Doamne, ce nebunie, ce adunătură de tineri nebuni!
Dar ea era cu adevărat fericită – am înţeles-o, însă i-am
zis: „Vezi că am gagică faină, Noryna! Îmbrăţişează-mă,
da ştii?, aşa, mai de la distanţă, mai colegial, că e de-o
cruzime gagică-mea pur şi simplu medievală… M-a
ameninţat că, dacă n-o iubesc suficient, sau, dacă mă
prinde cu ceva abateri de la traseul iubirii, face rost de-o
ghilotină şi-odată… harşt gâtul! Înţelegi? Şi, spune şi tu,
n-ar fi păcat? Nu, Mitruţule, fii liniştit – ar mai scăpa
lumea de-un păcătos… Noryna, scumpo, n-o lua pe
calea extremismului!... Bine, Mitruţule, nu, da ţi-aduc
aminte că mi-ai şoptit odată la chimie nişte tâmpenii
drăguţe, iar asta nu se trece cu vederea…

…Şi, totuşi, paradoxul: Noryina admisă la facultate
şi aflată în perspectiva unui măritiş cu accelerator, două
chestii care se războiau să încapă în mintea mea! Şi nu
reuşeau deloc. Ce se petrecuse, oare, în lipsa mea în
Andricăneşti?
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– A dat de marea ei dragoste?, l-am întrebat pe Mi-
truţ.

– Nu, frate-mi-o, mai degrabă a dat de dracu! Dacă
mai şezi prin Andricăneşti, afli singur cum stă situaţia.
Ţi-aş povesti eu, da ştiu că n-ai încredere în mine…

După câteva zile, am întâlnit-o pe Noryna: era cu un
copilaş în braţe, se întorcea de la secerat, de la Valea
Higiului. 

– Noryna, mă bucur să te văd!, i-am zis bucuros. Ce
faci, ce mai faci? Cum te mai descurci? Mi-a zis Mitruţ
că…

– Mă descurc aşa cum pot, Simo, mă descurc…
Chiar îţi pasă? Am aflat că eşti la Constanţa…

– Da, Noryna, şi chiar îmi pasă, fiindcă am fost co-
legi…

– Chiar-chiar, Simo? Dacă îţi pasă şi ţii la mine, să
mi te fereşti din cale câtă vreme eşti pe-aici – bine? E
mai potrivit să nu ne mai vedem, fiindcă, precis, îmi vei
pune tot felul de întrebări tâmpite…

– Nu-ţi pun…

– Bine! Pe lumea asta, dacă se va putea, vin să te
vizitez la Constanţa, dacă nu, pe lumea cealaltă… Vom
descâlci multe atunci! Şi gata, da? Nu-mi face rău,
Simo! Vezi-ţi de drumul tău, de-ale tale şi-atât! E mai
bine aşa…

…Şi s-a depărtat, uşor gârbovită, cu mers de ţă-
rancă istovită întorcându-se de la câmp, cu părul ei gal-
ben fluturând cumva în vânt…

– De ce nu-ţi legi părul?, i-am strigat.
– Simo, tu nu prea mai înţelegi româneşte, aşa-i?,

m-a întrebat fără să mă privească. Ai grijă de tine, lasă-i
pe alţii în pace, ca să fie bine…

În auz, mai persista, ca un ecou tot mai îndepărtat,
cuvântul „vitejeşte” spus de colegul Mitruţ. 

– Vitejeşte, am murmurat aşezându-mă pe-un bolo-
van uriaş de la marginea spre Pădurea Cailor a Andri-
căneştiului. Vitejeşte!, am repetat. Ce chestie! Ce-o fi
vrut să spună aiuritul de Mitruţ?

(fragment din romanul în lucru Noryna)

Ion Andreiţă

SCRISOARE NEEXPEDIATĂ

„În numele justiţiei şi al onoarei militare îl acuz pe lo-
cotenentul Alexandru Simionescu de înaltă trădare. Cer
din partea justiţiei intransigenţă, cer o pedeapsă exem-
plară. Insistăm pentru pedeapsa maximă: condamnarea
la moarte”.

Roti, apoi, privirea prin sala strâmtă, de cazarmă în
refacere, cu plafonul coborât ameninţător deasupra ca-
pului, peste asistenţa înghesuită în bănci cazone şi tu-
nici strânse pe corp, din care umerii ieşeau bombaţi în
relief – şi în răceala care şi aşa cobora mercurul unei
imaginate afectivităţi, cele câteva aplauze seci, ca o
pleznitură de zebeu pe ger, aruncată aiurea, fără co-
mandă, nu făcură decât să sporească sulul de gheaţă
ce se ţesea între cele patru colţuri ale încăperii şi fiinţele
astea nemişcate, cu proporţiile reduse ciudat.

Abia după aplauze, procurorul se aşeză pe scaunul
tare, de lemn, cu braţe şi spetează, ceea ce îi conferea,
totuşi, aspectul unui tron sărăcăcios.

Lui, locotenentului, nimeni nu-i acordă vreo atenţie,
nu-l învrednici nimeni măcar cu o scânteie de ochi, toţi
fiind preocupaţi de participarea la un ceremonial, înco-

ronarea unui rege, să zicem, despre care cunoşteau
totul, dar nu avuseseră prilejul să fie martori oculari, iar
acum urmăreau atent, punct cu punct, îndeplinirea ri-
tualului, confruntând mintal planul dinainte cunoscut cu
desfăşurarea propriu-zisă a evenimentului. Faptul că el,
locotenentul, se afla acolo, în boxa care semăna mai
degrabă cu o cuşcă montată pe căruţa unui hingher, nu
trezea un ecou mai mare decât importanţa unui împru-
mut de la Grădina Zoologică, necesar în argumentarea
unei demonstraţii anume. La urma urmei, nici el, loco-
tenentul, singurul poate care fusese atent, de la un
capăt la altul, la desfăşurarea procesului, nu putea sus-
ţine cu certitudine dacă procurorul era într-adevăr con-
vins pe de-a-ntregul de cele ce spunea, sau oficia şi el
rolul cuvenit în ceremonie; e drept, unul mai aspru, şi
locotenentul încercă să şi-l imagineze în costum roşu,
de călău.

„Insistăm pentru pedeapsa maximă”… Cuvintele îi
reveniră în memorie, ţiuind din codiţele lor şrapnelate,
şi fu nevoit să înţeleagă, totuşi, că spectacolul la care
asista neutru şi în care nu luase deloc cuvântul, deşi i
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se oferise, are de fapt un singur actor: pe el, care tre-
buia să sfârşească aici, pe scenă, în faţa spectatorilor.

…Se trezi asudat, obosit, muncit de duhuri necurate
– şi izbitura din moalele capului îl făcu să înţeleagă că
se află în bordeiul lui din linia întâi; se auzea şi respiraţia
greoaie, trudită, a ordonanţei, dincolo de uşă.

Încercă să adoarmă din nou.

***
– Aceasta este, deci, situaţia, domnilor ofiţeri. Ulti-

mele amănunte le veţi primi fiecare în plic. Vă reamin-
tesc că atacul are loc în zori, la ora h. Sunteţi liberi.

Comandantul batalionului le strânse mâna pe rând,
tuturor, aşa cum proceda întotdeauna în astfel de situa-
ţii, grav, cu o solemnitate nefirească, ce ascundea, re-
ieşit tocmai din această rigiditate excesivă, un umor
involuntar.

Pe drumul de întoarcere călca rar, apăsat, cu pă-
mântul tras până la glezne. De-a dreapta şi de-a
stânga, pe muchia dealului Oituz, bufnea sec câte un
obuz. „Rătăcit” – se gândi el, că de câteva zile erau lă-
saţi în pace, de parcă ar fi fost în efectivul de rezervă,
mult în spatele frontului, şi nu aici, pe linia întâi, unde-şi
fierbe dracul cazanele.

Înainta pe firul văii, ferit, sub buza unei râpe prelungi
ce se căsca tot înainte, scoasă în cale de o mână de
destin, ocrotitoare. Era gol de gânduri, şi se frângea bui-
mac între distanţa parcursă şi cea rămasă până la bor-
deiul lui, ca între două tărâmuri duşmane, şi singurul
crâmpei de gând ce i se articulă în memorie fu acela că
ghiulelele ce cădeau pe laturi păreau a-i ocroti drumul.
Era pe seară, şi până dimineaţa mai avea câteva cea-
suri bune, şi el trebuia între timp să facă analiza situa-
ţiei, să ia toate măsurile în compania lui pentru
asigurarea reuşitei – şi în zadar încercă să pună rându-
ială în minte, că aceasta se retrăgea în ascunzişuri ne-
bănuite, lăsându-i un vid uşor sonor, ca-n marile săli de
spectacol după stingerea ultimului act.

…Ora h. Aşadar, ora h. Aceeaşi oră h. Şi h-ul în-
cepu să prindă dimensiuni, să se facă mare – H – şi cei
câţiva copaci zdrobiţi de explozii luară aceeaşi formă –
H – şi alte H-uri apăruseră nu se ştie de unde şi-i jucau
în faţa privirii, şi ea în formă de H, şi totul deveni o horă
nebună, în care el însuşi avu senzaţia că este un uriaş,
crăcănat şi caraghios H.

Ora h, aceeaşi oră h, petrecută cu cât timp în urmă?
– nici el nu mai ştie, şi cine mai poate atunci să-i spună,
că zorii se întunecaseră subit, şi-n întunericul ce-l îm-
presura rece, sărise ca un robot împins de ură.

Totul se petrecuse cu câteva minute înainte de fati-
dica oră h. Cuceriseră de cu seară o poziţie şi o menţi-
neau greu, mai cu seamă că se aflau în teren deschis,
şi singurul mijloc de adăpost erau superficialele locaşuri
de tragere în poziţia culcat, pe care reuşiseră să şi le
înjghebeze, un muşuroi de pământ adică, ridicat cât
să-ţi mascheze capul şi umerii, printre zăporul de
gloanţe, şi tocmai de aceea se hotărâse ca în zori să
continue atacul la baionetă pentru cucerirea tranşeelor
care, de la câteva zeci de metri, rânjeau nu atât duş-
măneşte, cât mai degrabă ca un fericit adăpost intangi-

bil.
El se afla în mijlocul plutonului său, că pe atunci era

sublocotenent şi comandant de pluton, după muşuroiul
lui de pământ, avându-i de-a dreapta pe taică-su şi pe
frate-su, că-i prinsese războiul împreună, şi-n jur toţi os-
taşii din pluton, fiecare după muşuroiul lui de pământ,
de unde mai ridicau câteodată capul ca să sloboadă un
glonţ, două. Şi deşi dăduse ordin ca oamenii să fie pru-
denţi, şi poate că pentru aşa ceva nici nu mai trebuia
ordin, taică-su scotea des capul după muşuroi, când
spre stânga, să-l facă pe el atent să nu-l nimerească
vreun glonţ, când spre dreapta, să-l avertizeze cu
aceeaşi grijă paternă pe celălalt fiu, pe Vasile. Că nu-i
era uşor bătrânului să stea încolţit în faţa morţii, cu
amândoi fiii lângă el. Degeaba îl tot striga Alexandru
cum că tot el, bătrânul, se expune primejdiei scoţând
întruna capul din adăpost, degeaba ridicase tonul până
la ordin, bătrânul nu se astâmpăra, ba dimpotrivă: „San-
dule, ai grijă că te lovesc blestemaţii!”, „Vasile, nu te
lăsa, că te aşteaptă muierea cu copil de ţâţă acasă!” –
şi iar „Sandule!...”, şi iar „Vasile!...” – şi atunci se petrecu
grozăvia din care locotenentul Alexandru Simionescu
nu mai reţine decât imaginea unei tigve crăpate şi înro-
şite de gloanţe şi braţele tatălui său întinse unul spre el,
celălalt spre frate-su Vasile, care alcătuiau cu trupul o
cruce nefirească, şi nu-şi mai aminteşte cum a strigat
ca o fiară rănită „La ataaac!”, ci doar că zorii se întune-
caseră şi-n întunericul ce-l împresura, el nu mai era
decât un resort împins de ură.

Imediat după întâmplare fusese aspru mustrat şi,
cum sta obidit după îngroparea lui taică-su, oficiată sec
de două cazmale scurte, cazone, a lui şi a lui Vasile,
medită că putea să ajungă în tribunalul militar: pornise
la atac cu trei minute înainte de darea semnalului.

După o lună însă, fu înaintat în mod excepţional la
gradul de locotenent, primind chiar şi o decoraţie. Câş-
tigase un atac nesperat pentru efectivul unui pluton.

Frate-su însă înnebunise. Mai exact, crizele îl apu-
cau totdeauna când se anunţa un atac la baionetă. Dar
o improvizată comisie medicală îl găsi sănătos şi, deci,
apt în continuare pentru serviciul militar.

***
Drumul părea că nu se mai sfârşeşte. Capul îi vuia

de astă dată de gânduri, că nici nu observase cum ex-
ploziile încetaseră – şi când ordonanţa îl întrebă dacă
vrea un ceai, îşi dădu seama că ajunsese în bordeiul lui
din linia întâi.

Discuţia cu comandaţii de pluton fu scurtă, fiecare
obişnuit de-acum cu războiul şi rigorile unui atac.

Spre miezul nopţii, după ce făcu o ultimă inspecţie
amănunţită a frontului de luptă al companiei sale, cer-
cetând starea ostaşilor şi a armamentului, încercă pe
patul tare de campanie din bordeiul lui să fure două cea-
suri de somn.

Somnul însă nu-şi mai avea de mult locaş în bordeiul
locotenentului Alexandru Simionescu din linia întâi.

… „Rog, mai întâi, să fiu iertat pentru plictiseala pro-
dusă cu povestirea acestei istorii. Ea însă îmi aparţine
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Tulai! M-am dus la doamna dentistă, care are cabi-
net de fițe în centru de oraș, că mi-a spus cu o săptă-
mână înainte că am dinți migratori și tare m-am spăriet.
Apoi m-am așezat pă canapeiul de tortură. Doamna și-o
pus mănuși albe și s-o legat la gură cu bandaj roșu, să
nu să vadă sângele ce țâșnește de la pacienți. S-o aple-
cat spre mine și mi-o aplicat o soluție de adormire de
gingii, apoi o pregătit un duș de gură cu un furtun. Cu
altul mi-o mobilizat mișcările de limbă, apoi o intrat în
gura mea cu alte aparate, de parcă io eram ogor de
lucru. O mai chemat o asistentă să ție o lampă spre
gura mea, apoi am văzut doi îngeri pe reflectoru’ de
sus… poate ceva efecte de-alea secundare. Era acolo
și un radio cu muzică tare modernă, de-mi venea dor
de manele. Tulai cum să plimbau prin gura mea cele
două doamne, ca prin șura tatii! Ce huruială, ce vânturi,

inundații, plus miros de fum, că mi-o aprins dinții să-i
scurteze. Ce atacuri aeriene! 

Doamna dentistă mi-o zis rapid „mușcă!”, apoi lasă
că i-am mușcat palma, de s-o oprit muzica la strigătul
ei. O venit unu cu urgență, să-i scoată ce mai avea în
gură și doamna dentistă l-o dus în alt cabinet. Io am
rămas acolo ca proasta, până o venit asistenta să-și
ceară scuze, că musai să mai aștept, că doamna den-
tistă participă la un concert de tobe, că nu va dura prea
mult și apoi îmi va pune stâlpi de sticlă în gură. Tulai,
d-apoi io nu suport așe ceva, să-mi plimb limba pă cio-
buri! Mi-am clătit gura cu apă și când am scuipat, toți
dinții îmi pluteau în vasul alb. M-am nevrozat, m-am ri-
dicat și dusă am fost! Bine că nu mai am dinți, amu îs
total liberă! Am și intrat în bar să beau cafeiul meu pre-
ferat!!

– şi fiecare are pentru tatăl şi fratele lui un criteriu de
apreciere aparte faţă de relaţia om-datorie. Am o sin-
gură rugăminte, dacă ea mai poate fi ascultată de din-
colo de moarte: nu-l acuzaţi pe fratele meu (de altfel,
nebun). Iau întregul act de condamnare asupra mea,
pentru fapta pe care o plătesc eu cu preţul suprem. Sunt
complet lucid şi conştient când scriu aceste rânduri…
şi semnez…”

Reciti cele scrise, o dată, încă o dată, mototoli apoi
hârtia nervos şi-o arse la flacăra brichetei, amestecând
scrumul cu cel de ţigară din scrumieră.

Încercă să scrie din nou, dar după câteva cuvinte
arse din nou hârtia şi înţelese că nu va putea reda totul
aşa cum o făcuse în prima scrisoare, în urmă cu cât
timp nu mai ţine minte, deşi pe scrisoarea scoasă din
buzunarul de la piept al tunicii era trecută, în dreapta,
sus, o dată. O citi, fu mulţumit de ea şi se gândi c-ar
putea s-o copieze, astfel că nimeni n-ar fi ştiut că fapta
se repetă, şi poate ar fi beneficiat de un dram de cle-
menţă. Efortul i se păru însă atât de mare, încât scoase
creionul chimic şi, muindu-l în gură, tăie data c-o sin-
gură linie, adăugând-o pe cea de acum.

Când trimise după frate-su, mai era o jumătate de
ceas până la începerea atacului. Discuţia fu scurtă, în-
tunecată. Mai bine zis avu loc o înţelegere din priviri,

căci frate-su, bănuind despre ce este vorba, începuse
să tremure ca apucat de friguri şi să facă spume în col-
ţul gurii. După ce-l vârî în lada de campanie, croită
parcă anume să încapă un om, controlă cu o mână us-
cată şi rece gaura făcută în scândura ce da spre perete,
să vadă dacă nu-l încurcă ceva pe cel dinăuntru la res-
piraţie. Încuie apoi cu luare aminte lacătul şi-şi puse
cheia în buzunarul din partea inimii. Vru să-l mai aver-
tizeze o dată pe cel din ladă să nu facă vreun zgomot,
dar acesta nu mai simţea nici ţărâna care îi intra în gură
prin ţeava cu care respira.

Cele 20 de minute, câte mai rămăseseră, şi le pe-
trecu în tranşee, în mijlocul ostaşilor.

(Fragment dintr-un posibil, întârziat roman – 
„Banii miresei”)

Pentru o eventuală atenţie din partea istoriei literare, mă
simt dator să fac o precizare: între locotenentul Alexandru Si-
mionescu, personaj fictiv, şi tatăl meu, Marin Andreiţă, perso-
naj real, există multe asemănări. Tatăl meu a participat la
Primul Război Mondial alături de fratele său, Paraschiv An-
dreiţă, şi tatăl lor, Ion Dinu-Andreiţă (bunicul meu). Ion Dinu-
Andreiţă a avut acelaşi sfârşit dramatic ca bătrânul tată din
roman.

Alexandru Jurcan

MĂTUŞA SAVETA LA DENTIST
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A cerneală uscată. Așa mirosea povestea asta pe
care tot încercam să o dezgrop. A cerneală uscată, pe
un tricou alb, pătrunsă adânc în țesătură. Poate aș fi
avut nevoie de ajutorul unei gospodine sau de adresa
unei curățătorii chimice. Sau poate de bunica, să deșire
tricoul rând cu rând. Sau doar de un tricou nou. Sau nici
măcar, căci aș fi putut la fel de bine să-l schimb cu un
altul din șifonierul meu. Dar acesta… Cerneala și-a pus
amprenta pe el, iar el și-a pus amprenta pe mine. Un
joc?! Se poate; cândva, la început… Nu mai țin minte.

Era o zi de joi. Cu oameni grăbiți deja înspre
wee kend, cu claxoane nerăbdătoare și isterice și un cer
de culoarea cenușii fierbinți. O înmormântare a sacrului.
Praf înghețat, priviri înghețate și urechile aproape aurii
ale unui labrador fără stăpân. Sau poate că era luni. Da,
trebuie să fi fost luni. Era coadă la coffee to go și lunea
sunt cozile cele mai mari la cafea.

Când am pășit în stradă, am simțit că mă prăbușesc
într-un acvariu murdar și nu e nimeni care să mă prindă.
Vânat de un ochi invizibil, de ochi invizibili. Firește, era
doar impresia mea. Întotdeauna e doar impresia mea…
Ochii aceia sunt mereu prea ocupați să ne vâneze pe
toți, așa că uită mereu de mine. Iar eu rămân singur.
Prea singur. Și nu mai știu dacă aștept să scap de ei
sau dacă vreau doar să mă avânt dinaintea lor și să îi
înfrunt o dată pentru totdeauna.

Da… era luni, pentru că luni golurile sunt mai greu
de umplut și apasă mai tare. Apasă?! Da, îmi răspund,
apasă. Cum poate să apese ceva ce e gol? Ceva ce nu
e există? Tac. Uneori mă surprind chiar și pe mine. Asta,
prietene, va trebuie să întrebi pe altcineva. Pe cine? Pe
cine?!

Time out. Chiar trebuie să pun capăt acestor discuții

cu mine. Vedeți voi, eul meu are o personalitate puter-
nică și mi-e greu să îl fac să tacă. Nici nu mai știu când
am început prima dată să mă disting de el, dar eul meu
nu seamănă deloc cu mine. Eu nu vorbesc niciodată.
Aproape. Sau poate eul meu seamănă mai mult cu
mine decât mine. Poate…

Era luni. Am cunoscut-o în una din zilele acelea de
luni în care coada la cafea e cât vreau-să-mă-trezesc-
din coșmar de lungă și oamenii, necrezut de răbdători
pentru unii care au întârziat deja la jobul lor de la 9 la
17. Desigur, lunea e trafic intens. Iar traficul e mereu o
scuză bună. Adică, cine nu a fost măcar o dată blocat
în trafic? Marele, uriașul, nu-vreau-să-îl-dobor zid care
stă între noi și punctualitate. Chiar și șeful meu ar
înțelege asta. Apoi mă cufund în confortul mașinii de
serviciu în timp ce claxoanele roiesc în jurul meu și mai
iau o gură de cafea, aproape mulțumindu-i pentru câ-
teva minute de liniște. Și ce liniște! Cu adevărat tăcută
în gălăgia ei!

Poate veți spune: cine se poate relaxa printre atâtea
înjurături și claxoane. Da. V-ați putea întreba asta.
Poate că liniștea de luni dimineața vine din mine. Sau
poate că atunci, în ambuteiaj, e singurul moment în care
eul meu tace. Poate că claxoanele și înjurăturile îl spe-
rie. Ar trebui să încep și eu să claxonez și să îl înjur ca
să mă lase în pace. Dar nu poți să claxonezi și să înjuri
atunci când te trezești lângă ea dimineața și știi că nu
vrei să o mai vezi în viața ta, așa cum nu ai vrut să le
mai vezi nici pe Diana, Adela, Cruela sau cum le-o fi
chemat pe celelalte. Și eul tău îți spune Jack, tu nu o
iubești pe fata asta. Și Jack, de ce o rănești pe fata
asta. Sau Jack, o mai ții minte pe… Oh, și nu mai tace
naibii o dată! Totuși. Totuși, poate că pur și simplu e de
preferat vacarmul traficului în locul liniștii de la birou. Ca
și golurile, liniștea din birou apasă. Ooh, din nou, cum
poate apăsa ceva ce nu există?

Nu știu, eule, nu știu. 
Am intrat în cafenea încă purtând vântul rece de

aproape primăvară, dar încă iarnă pe chip. L-am salutat
din cap pe Dave care abia intrase în tură, iar el mi-a

Alexandra Ionuța Andrecuț

DESPRE EURI ŞI ZILE DE LUNI

*Alexandra Ionuţa Andrecuţ este studentă în anul I, la
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Li-
tere, secția Limbi moderne aplicate. A publicat în antologia
creativă Zece teme și-un poem, Editura Eikon, Cluj-Napoca,
2012, în suplimentul Mesagerul literar şi artistic și în revistele
Caiete Silvane, Nord literar, Izvoare filosofice și Mişcarea li-
terară.
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făcut semn să mă apropii.
– Cu ce te servesc?
Am aruncat o privire la coada din stânga mea și îna-

poi la Dave. Mi-ar fi trebuit cel puțin șaptesprezece mi-
nute ca să îmi iau comanda dacă aș fi stat la rând. Un
bărbat de vreo cincizeci de ani tocmai se pregătea să
renunțe. L-a urmat o fată, prea tânără pentru a bea
cafea și o mamă cu un puști gălăgios de mână. Cel
puțin așa cred, că era mama lui. Eul meu mi-a spus nu
e corect, stai la rând, dar mie nu îmi place să stau la
rând luni-dimineața. De fapt, mie nu îmi place să stau
la rând. Niciodată.

Uite, i-am spus. Nu e bine să refuzi un prieten. În
ziua de azi oamenii cunosc oameni care știu oameni
care pot să îi rezolve cu orice. Dave e tipul care îmi re-
zolvă cafeaua într-o zi de luni, fără să stau la coadă.
Nimic ieșit din comun.”

Eul meu a încercat să mai îndruge ceva, dar nu am
mai vrut să ascult. I-am cerut lui Dave un espresso lung
și nu i-am mai dat nicio importanță. În realitate auzeam
tot ce spunea, dar am ales să mă prefac surd. Mereu
același baliverne despre moralitate și corectitudine,
despre respect și reciprocitate. Prostii. Oricare din ei ar
fi făcut la fel. E bine să ajuți oamenii atunci când știi că
îți vor întoarce favorul. E și mai bine să știi oameni care
îți datorează favoruri, chiar dacă e doar unul ca Dave
care lucrează la un amărât de magazin de cafea și care
nu ar putea să îți ofere niciodată mai mult. Poate doar
niște ponturi despre cum să îți crești barba. Da, niște
ponturi despre cum să îți crești barba ar fi chiar bune.
Dave are o barbă de aproape un cot, încâlcită într-un
mod care o face să pară necrezut de aranjată. Îi dă un
aspect de hipster narcisit, mai ales că ales că e mult
mai închisă la culoare decât părul său vopsit blond la
fiecare trei săptămâni. Dacă mă gândesc mai bine,
poate că nu e o idee chiar așa de bună să îi cer sfaturi
lui Dave. Nici măcar atunci când este vorba despre o
barbă pe care oricum nu o am.

Ea nu se deosebea cu nimic de niciuna din fetele
care erau la magazin la acea oră. Era, poate, doar o
umbră printre umbrele conturate vag pe pereți și pe mo-
bilierul în stil minimalist, asta presupunând că știu ceva
despre stiluri. Poate nici nu aș fi observat-o dacă nu aș
fi fost obligat să mă așez lângă ea, în lipsă de alte locuri
libere. Da, sunt tipul acela care cere capac la cafea și o
bea la una din puținele mese din magazin. Vă rog, nu
mai judecați oamenii!

–E liber aici? 
A confirmat din cap în timp ce zâmbea. Există și

avantaje în îngrămădeala de luni-dimineața, căci poți
împărți masa cu o fată care altfel te-ar fi făcut cu ou și
cu oțet și ar fi crezut ce e mai rău despre tine, nu că nu
ar fi adevărat, dar care acum nu bănuiește niciuna din
intențiile tale ascunse. Sau e doar obligată să le ignore.
Da, probabil că asta trebuie să fie, deși e mult mai con-
venabilă prima variantă.

Da, cu siguranță această poveste miroase a cer-
neală. A ploaie de primăvară într-un oraș de provincie.
A pământ ud. A smocuri de iarbă retezate de tăișul unei

coase. Miroase a toate lucrurile care m-au neliniștit
vreodată, a singurele lucruri care au reușit să rupă o
coardă în mine. Dacă sufletul e o vioară, al meu e o
vioară la care nimeni nu ajunge. Iar dacă eu sunt violo-
nistul… dacă sunt violonistul, aș fi mai de grabă un chi-
tarist, dar numai la finalul spectacolului, când lovesc
chitara de scenă înfierbântat de ropotele de aplauze și
fac foamea, după, un an întreg ca să pot să cumpăr alta
și să mai dau alte spectacole. Poate că exagerez. Dar
în zilele noastre, cine nu exagerează, nu există iar exa-
gerarea nu e, până la urmă, decât o formă de regret…

Dar acum, acum ce regreți?
Acum? Acum regret că nu îmi amintesc nenorocitul

acela de nume!
Scaune albastre, barul alb, lumina strecurată prin

nori încărcați și geamuri murdare. Dave, cafea și ea și
ochii verzi spălați în reflexia murdară. Eu. Eu în ochii
verzi, eu în fața ei, mâinile mele în buclele negre. Nu,
nu. Deja aiurez. Mâinile mele nu au fost niciodată în
părul ei și ea nu m-a văzut niciodată cum aș fi vrut eu
să o facă. Doar… Unele jocuri de lumină te amețesc pur
și simplu. Unele priviri te fac să revii cu picioarele pe
pământ, iar altele, ei bine, altele, te fac să te întrebi cine
naiba a pus lumina în ele?!

Când am văzut-o… (când am văzut-o?!) Când a
văzut-o eul meu mi-a spus să nu te joci cu fata asta! Iar
eu i-am spus fac ce vreau cu fata asta! Și nu a fost
deloc diferit de nimic din ce îi spusesem altădată. Eul
meu a continuat să vorbească, așa cum face întot-
deauna, iar eu am continuat să îl ignor, așa cum fac în-
totdeauna, mai puțin atunci când sunt singur și nu am
nimic mai bun de făcut. De obicei, el nu e decât un
sunet de fundal, un bruiaj permanent care îmi întârzie
planurile și viața. El caută mereu conexiuni profunde.
Nu face nimic fără să simtă și nu înțelege că, în zilele
noastre, oamenii nu simt nimic. Eu, pe de altă parte, am
știut mereu că nu este timp pentru altceva decât ceea
ce există. Că nu ai vreme să cauți mai mult decât
găsești din întâmplare, să deții mai mult decât ți se oferă
sau să refuzi o fată pentru că AȘA ÎȚI SPUNE EUL TĂU
GĂLĂGIOS. Cu atât mai puțin e timp pentru principii și
morală și toate prostiile despre care eul meu crede că
sunt importante.

Aș vrea să îl fac să înțeleagă o dată toate astea și
aș mai vrea să îmi amintesc nenorocitul acela de nume!

Lucra la calculator, la una din mesele de la fereastră.
Purta o cămașă albă și o expresie serioasă, aproape
prefăcută, de om hiper-ocupat ca toți oamenii într-o luni-
dimineață în care e coadă la cafea. Totuși, potrivit eului
meu, ea s-a trezit mult mai devreme decât toți ceilalți,
căci își luase deja cafeaua și cel mai probabil nu își în-
cepea jobul la 9, altfel ar fi trebuit să fie deja pe fugă.
Da, pe lângă toate defectele pe care le are, eul meu mai
e și atent la detalii! Ca și cum asta ar mai conta la ceva
într-o lume în care cinci din trei oameni se pierd în gân-
duri imediat după ce te întreabă ce faci, iar restul nici
măcar nu se deranjează să îți adreseze întrebarea. De
pe spătarul scaunului, o mânecă neagră de pardesiu
atârna până aproape de podea, iar pe colțul mesei ro-
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tunde era așezată o agendă cu copertă din piele roșie
pe care o consulta din când în când din priviri. 

– Nu e tocmai ziua de luni perfectă, spun nereușind
să obțin decât un zâmbet politicos. Adicăăă, simplul fapt
că e luni e deja un motiv suficient pentru a rămâne toată
ziua în casă… de data aceasta, merge ceva mai bine
și mi se pare că aud chiar un ușor chicot de râs. Când
mai vezi și vremea…

Da, sigur, vorbește-i despre vreme. Cu siguranță nu
i-a mai spus nimeni asta înainte. Probabil că te consi-
deră un fel de geniu pentru că ea nu și-ar fi dat seama
că vremea e nașpa. 

Eule… Nu acum. Te rog, nu acum.
Pe stradă, oamenii se grăbeau în toate direcțiile mai

puțin spre ei înșiși. Poate că aveau și ei un eu enervant
de care să fugă. Poate că, până la urmă, acesta este
sensul comun al vieții: să găsim un refugiu în care să
ne adăpostim de noi înșine și să încuiem eurile pe di-
nafară. Să rămânem doar noi în niște trupuri pe care să
le conducem cum vrem, fără voci care să ne țină morală
și să ne bruieze gândurile cele mai ascunse.

Am luat o gură de cafea și am rămas cu privirea
ațintită asupra paharului de carton. Vremea nu era,
totuși, subiectul ideal de conversație cu care să impre-
sionezi o fată, sau cel puțin. Nu pe fata asta.

– De fapt, zilele de luni sunt favoritele mele.
Am clipit de… trei ori? încercând să mă conving că

spusese asta cu adevărat.
– Și dacă sunt ploioase, cu atât mai bine.
Da, cu atât mai bine…
Și-a așezat ochelarii pe masă și m-a privit în ochi,

doar pentru câteva secunde. Și eul meu a tăcut un pic,
pentru că oamenii evită mereu să se privească în ochi,
ca și cum acolo s-ar ascunde acum balaurii din basmele
copilăriei și monștrii de sub pat, toți speriați de noi
înșine. Și ea…? Ce fel de lentile poartă și ce nuanță le
dau ele lucrurilor? Ce gândește?

Ochelarii mamei dădeau lumii o nuanță ușor gălbuie,
obosită, iar ea arăta și se comporta mult mai bătrână
atunci când îi folosea. Îi folosea doar la cusut. Bunicul,
în schimb, îi purta tot timpul. Dar ochelarii lui nu făceau
lumea să se vadă diferit, decât mult mai mare, ceea ce
pentru el nu făcea nicio diferență și făceau TOATE
diferențele căci fără ei nu vedea nimic. Pentru el, oche-
larii erau lumea lui.

Sora mea poartă lentile de contact. Spune că oche-
larii o fac să arate urât, iar eu îi spun că e întotdeauna
urâtă, deși nu cred cu adevărat în asta. De fapt, cred
că sora mea e foarte frumoasă. Și nu doar pentru că e
sora mea. E cu adevărat frumoasă și uneori cred că ar
putea fi chiar deșteaptă și nu mi-ar plăcea ca vreun
băiat să o trateze așa cum tratez eu fetele. Eu nu port
decât ochelari de soare, iar când îi port, am migrene ori-
bile. De altfel, îmi și stă oribil cu ochelari de soare.
Uneori, când încerc să îmi imaginez eul, îl văd ca pe un
tip șmecher care arată mișto cu ochelari de soare și
seamănă mult cu mine. Apoi, îmi amintesc de toate pro-
stiile pe care le spune și îmi dau seama că un tip ca el
nu ar putea fi niciodată mișto… din păcate, căci, de alt-

fel, ar fi avut potențial.
Aș fi vrut să îmi fi venit atunci o replică dintre acelea

bune, dar cum poate cineva să iubească zilele ploioase
de luni? M-am tot gândit la ce aș fi putut să îi răspund,
foindu-mă fără stare, înainte de a mă auzi spunând-o
cu o voce joasă, probabil a eului meu:

– Cum poate cineva să iubească zilele ploioase de
luni?!

M-a privit uimită, ca și cum nu se aștepta la replica
asta. De fapt, cred că era singura replică pe care o
aștepta. Mi-a zâmbit ironic și și-a întors privirea spre fe-
reastră.

– Atâția oameni triști pentru că e luni și... Telefonul
din stânga ei a început să sune ascuțit, iar ea s-a grăbit
să răspundă. Câteva scuze formale, lucrurile, haina.
Nerăbdarea de a se ridica de pe scaun.

Am privit-o îndepărtându-se și pierzându-se printre
oamenii cu fețe triste. Nu, ea nu s-ar fi putut pierde, pen-
tru că ea nu era tristă. Ea iubea zilele de luni și iubea
ploaia și poate că m-ar fi iubit și pe mine dacă eu aș fi
fost eul meu. Dar eu nu sunt eul meu și el nu va reuși
niciodată să fie ca mine. 

Îmi întorc capul spre cealaltă parte a patului și mă
privesc în oglinda șifonierului… O umbră ușoară îmi
străbate chipul. Iza se foiește ușor în cealaltă parte de
așternut, își întinde brațul drept și îl lasă să cadă ușor
peste mine. Pielea ei caramelizată miroase a resturi de
parfum și a sudoare și a mine și a puțin vin vărsat noap-
tea trecută. Plasez un sărut pe umărul ei dezgolit și încă
unul obosit pe gât și… Am avut o prietenă mai demult
care m-a învățat să scot petele de vin, doar că ea nu a
mai venit și nici nu cred că nu mi-aș fi dorit să mai vină.

Eul îmi spune ceva ce nu vreau să aud. M-am sătu-
rat de vocea lui aiurită! Încerc să mă gândesc la cla-
xoane și la înjurături, la claxoane și…

Sunt. Ești. Sunt.
Sunt un netalentat gropar care sapă, fără să știe că

nu va găsi altceva decât moarte…
TACI.
Mă ridic.
E luni și am întârziat la serviciu.

Focşani – Strada Mare a Unirii spre zona 
Spitalului TBC



teatru

197SAECULUM 5-6/2018PR
O

TABLOUL 4

CUMĂTRA: Aici, Judeasa noastră?
JUDEASA: Un pic mai în sus!
CUMĂTRA: Aici?
JUDEASA: Mai la dreapta!
CUMĂTRA: Aici?
JUDEASA: Ah! Acolo! Acolo, cumătră!
CUMĂTRA; Apoi las-că ți-l scot, junghiul ăsta! Uite,

țin degetul aici, să nu uit, și cu mâna cealaltă iau șipul
cu fiertură de leac...

JUDEASA: Acela-i junghiul meu, cumătră! Pe nimeni
n-am auzit să aibă un junghi în acel loc! E junghiul meu
care, ia așa, la vreme rea ori la supărare, ori când vrea
el, de când... De când mă știu eu...

CUMĂTRA: Da, Judeasa noastră, îți cunosc junghiul
acesta al d-tale, eu să nu-l cunosc? Da’ las-că ți-l scot,
ca cu mâna ți-l scot!

JUDEASA: Că încă spunea d-lui: d-ta, nevastă, tre-
buie să ai un junghi numai al d-tale... Altfel nu s-ar
putea... Dar nu spunea de ce... Ah!

CUMĂTRA: Doare?
JUDEASA: Numai cât trebuie. Știi la ce mă gândesc

eu, cumătră?
CUMĂTRA: La ce te gândești, Judeasa noastră?
JUDEASA: Mă gândesc eu așa că oare am miluit pe

toți săracii, la pomana răposatului?
CUMĂTRA: Eu cred că i-ai miluit.
JUDEASA: Și eu așa cred, că i-am miluit, că doar cu

mâna mea le-am pus la fiecare în blid... Dar tare mi-e
frică să nu fi scăpat ori uitat pe careva.

CUMĂTRA: Apoi să socotim, Judeasa noastră. Să
socotim săracii de pe toate satele și să luăm seama
dacă n-am scăpat vreunul...

JUDEASA: Ah!
CUMĂTRA: Doare?
JUDEASA: Numai un pic! Dar d-ta dă-i-nainte!
CUMĂTRA: Uite că-i dau! Și cum ziceam: să soco-

tim. Orbul acela din Presaca...

JUDEASA: A fost!
CUMĂTRA: A fost, da...
JUDEASA: Cu mâna mea l-am dus de mână și l-am

așezat în capul mesei... Și cu mâna mea i-am turnat în
blid...

CUMĂTRA: Dar femeia aceea bătrână din Nucet?
JUDEASA: Aceea care făcut 16 copii?
CUMĂTRA: Aceea!
JUDEASA: Cum era s-o uit: că doar o știu de când

eram copilă la casa părinților mei din Nucet... O vedeam
numai înconjurată de copii și cu unul mic la sân!

CUMĂTRA: Dar bătrâna aceea de sub Pădurea Ful-
gerată?

JUDEASA: Aceea de care se zice că are 200 de ani
și că face farmece?

CUMĂTRA: Aceea!
JUDEASA: A fost, cum să nu fie? O zi și-o noapte-

am făcut până la tine, fata mea, mi-a zis ea cu glas
ascuțit. Dar cum era să nu viu? Am plecat aseară, pe
răcoare, și-am luat-o, cătinel-cătinel, cu bățul în mână,
și-am mers toată noaptea și-am ajuns tocmai când
bătea toaca!

CUMĂTRA: Ai dreptate, Judeasa noastră, a fost,
cum să nu fie? Că doar i-am văzut bățul subțire și lung,
de alun!

JUDEASA: Chiar așa! Nu se dezlipea de el: și-l
așezase lângă ea, rezemat de masă... Ba încă sărăn-
tocul cela din Lunca Mare, cela care și-a băut totul de
la casa lui, de nu mai are nimic, decât pereții goi, a vrut
să i-l puie un pic mai la o parte. Dar ea s-a mâniat și
uite-așa ținea de băț și strângea din dinții... Ah!

CUMĂTRA: Doare, Judeasa noastră?
JUDEASA: Doare, da-i de leac! Dar știi ce mi-a spus

mie femeia aceea bătrână, după ce-am miluit-o?
CUMĂTRA: Nu știu ce ți-a spus femeia aceea bă-

trână...
JUDEASA: A fost așa, cumătră dragă, că eu i-am

pus cu mâna mea în blid, cum ți-am spus... Au!... Și
după ce i-am văzut pe toți sătui și mulțumiți, nu știu cine

Mircea Tomuş

DRĂGUŢUL DE REGE
(II)
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mi-a trimis mie un gând, că mi l-a trimis cineva, bănu-
iesc eu cine, dar nu-l pot spune...

CUMĂTRA: Să nu-l spui, Judeasa noastră!
JUDEASA: Cum îți spun: mi-a trimis mie cineva un

gând s-o iau eu pe femeia aceea bătrână în cămară și
s-o miluiesc... Avea o traistă mare, uite-așa!, nici nu știu
cum de purta ea traista aceea...

CUMĂTRA: Apoi, păcatele ei!
JUDEASA: Cum zici: păcatele ei! Și-o iau, cum zic,

binișor în cămară și-i umplu traista... Și ea tare
mulțămită a fost!

CUMĂTRA: Păi cum nu?
JUDEASA: Și după ce-i umplu eu traista și-o văd

mulțămită, îmi dă cineva un gând; știi d-ta cine, dar nu
spun!

CUMĂTRA: Nu spune, judeasă, nu spune!
JUDEASA: Și-mi dă mie acela un gând ca s-o întreb

eu pe femeia aceea bătrână dacă nu are să-mi spună
mie ceva...

CUMĂTRA: Așa da!
JUDEASA: Și cum o întreb eu asta, numai văd că

toată se frământă și se sucește, de gândești că avea
ceva la măruntaie și-o chinuiește...

CUMĂTRA: Auzi, draga mea...
JUDEASA: Și se chinuiește ea așa cât se chinuiește

și-apoi se slobozește din ea! Scoate tot răul!
CUMĂTRA: Spune?
JUDEASA: Tot, Cumătra noastră, tot!
CUMĂTRA: Auzi minune!
JUDEASA: Și spune ea, femeie aceea bătrână, cum

a chemat-o la ea știi d-ta cine...
CUMĂTRA: Măriuța Dragului?
JUDEASA: Dușmanca! A chemat-o, draga mea, la

ea și i-a umplut traista...
CUMĂTRA: Tii! Vai de mine!
JUDEASA: Să-mi strice mie casa, nu alta! Că de ani

de zile mă pândește dușmanca și câte farmece și legă-
turi mi-a făcut ți-am spus!

CUMĂTRA: Mi-ai spus!
JUDEASA: Câte farmece și legături și acum nici mai

mult nici mai puțin decât să-mi strice mie casa...
CUMĂTRA: Vai! Nu i-ar ajuta...
JUDEASA: Cum să-i ajute, Doamne iartă-mă? Că

femeia aceea bătrână mi-a spus mie tot: tu, fata mea,
să știi că dușmanca-i tare aprigă, dar să nu te temi, fata
mea, că uite-aici cupa cu lapte-ntors pe care mi-a dat-o
ea s-o pun lângă lespede, să vie șarpele casei voastre
și să moară șarpele, că nu e lapte de cel bun, e lapte
de cel întors...

CUMĂTRA: Vai de mine și de mine!
JUDEASA: Cum îți spun, Cumătra noastră: să-mi

omoare mie șarpele care stă acolo sub lespede de la
moși-strămoși și ține casa noastră și să mi-o dărâme
ea! Ah!

CUMĂTRA: Te doare?
JUDEASA: Numai cât trebuie.
TOMA JUDE: (intrând) Te-ai gătat, femeie?
CUMĂTRA: Acum, acum suntem gata! Numai cât să

scoatem junghiul acesta!
TOMA JUDE: Tocmai în zi ca azi te-au găsit junghiu-

rile?
CUMĂTRA: Apoi junghiurile nu întreabă...
JUDEASA: Ăsta-i junghiul meu ăl vechi... Îl știi

d-tale! Ah!
TOMA JUDE: Îți știu prea bine junghiurile, numai că

astăzi n-avem timp de ele! Hai, cumătră, ia-ți cătinel lea-
curile și du-te, că am de vorbit cu dumneaei!

CUMĂTRA: Iaca mă duc! (iese)
TOMA JUDE: Regele și popa lui se gătesc de ple-

care și cată să-i petrecem cum se cuvine!
JUDEASA: Dar de ce pleacă regele?
TOMA JUDE: Are treburi în tabăra lui, la Lipova.
JUDEASA: Ce treburi mai grabnice poate să aibă re-

gele în tabăra de le Lipova decât treburile de aici?
TOMA JUDE: Dar ce treburi atât de grabnice sunt

aici, nevastă?
JUDEASA: Ai uitat, oare, că astăzi este cununia fiu-

lui nostru?
TOMA JUDE: N-am uitat câtuși de puțin! Numai că

nu văd ce amestec poate să aibă regele în cununia fiului
nostru?

JUDEASA: Cum nu vezi? Atunci înseamnă că ți-a
luat Dumnezeu luminile ochilor! Vai de mine și de mine!
Adică vine Măria Sa regele și cu sfântul părinte...

TOMA JUDE: Ai spus că-i popă papistaș!
JUDEASA: Nu te privește pe tine ce-i! E părinte și e

sfânt! Adică vine Măria Sa regele și cu sfântul părinte
la noi în casă, în ospeție, și tu îi pui să plece tocmai
când să înceapă nunta fiului meu?

TOMA JUDE: Dar nu eu îi pun să plece, femeie! Și
nu e numai fiul tău, că e fiul nostru!

JUDEASA: Destul e că îl lași să plece! Asta, pentru
un rege așa mare și pentru un părinte așa de sfânt, e
ca și cum i-ai pune să plece! Și află că, după cum te
porți, nu se arată deloc că e și fiul tău!

TOMA JUDE: Dar, femeie, vino-ți în fire! Când a fost
vorba să fie regele și popa față la îngropăciunea părin-
telui nostru, ai tunat și fulgerat că de ce ți-aduc rege și
popă străin la înmormântarea tatălui soțului tău! Acum,
ai nevoie ca regele și popa să fie față la cununia fiului
nostru!

JUDEASA: Află, bărbate, că nu se cade să-mi
socotești tu mie ce-am zis odată și ce zic acum! Ce-am
zis e bun zis și ce zic acum zic acum! Să-ți intre bine în
cap! Că dacă ai d-tale toți vor fi față la nuntă...

TOMA JUDE: Care ai mei toți?
JUDEASA: Lasă că știu eu! Și să nu cerci să te pui

potrivă, că tot știu! Că de vreo câteva zile s-au pornit și
de-acum au umplut pădurea noastră și crângul: s-au
strâns urșii din șapte codri și lupii de pe șapte dealuri...
Și-au venit cerbii cei cu stea-n frunte, trecând Murășul
înot, și-n urma lor ciutele și puii bătând apa cu copitele
și cu nările-n vânt... Și-atâta neam de păsăret au umplut
luncile, că sunt negre crengile sălcilor... Și pe pâraie și
la Murăș bat peștii cu botul în țărmure de n-au unde să
calce copilele care se duc cu donițele după apă!

TOMA JUDE: Și-apoi ce-i cu asta? Ce-ai d-ta cu
acest lucru?

JUDEASA: Am, că dacă d-ta ți-ai chemat pe toate
ale d-tale, am și eu un gând așa că mândru lucru ar fi
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să fie și un rege la așa o nuntă!
TOMA JUDE: Nu văd ce nevoie ar fi de un rege?

Doar suntem și noi și sunt și nănașii!
JUDEASA: Noi suntem noi și nănașii sunt nănașii!

Dar un rege adevărat este un lucru care nu se
pomenește tocmai în fiecare zi! Și știu eu pe cineva
care verde s-ar face când ar auzi c-a fost regele la noi
la ospăț! Poate să vie și Împăratul urșilor și tata bourilor
din munți, că nu-i pasă ei, dar dac-ar auzi c-a fost regele
la ospăț...

TOMA JUDE: Și ce-i dac-ar auzi?
JUDEASA: Crapă fierea-n ea, asta e! Și asta vreau

eu!
TOMA JUDE: Și de ce vrei d-ta tocmai acest lucru?
JUDEASA: De aceea vreau eu tocmai acest lucru,

pentru că știu eu foarte bine că d-ta nu-l vrei...
TOMA JUDE: Ce-ți mai trece prin cap?
JUDEASA: Asta e! Că știu eu ce gând și-a pus dum-

neaei în minte și cum se întâlnește gândul acela cu gân-
dul pe care-l ai d-ta în cap...

TOMA JUDE: Gândul pe care-l am eu în cap? Des-
pre ce gând vorbești, muiere?

JUDEASA: Despre gândul acela, știi d-ta care! Și să
știi d-ta că dacă eu astăzi nu-l văd pe Măria Sa regele
și pe sfântul părinte așezați cum se cuvine în fruntea
mesei de nuntași și dacă nu mă lași să pun dinaintea
drăguțului de rege, eu, cu mâna mea, bucatele cele
bune, gătite de mine, află că...

TOMA JUDE: Că ce?
JUDEASA: Că fac una nepomenită nu numai în cele

12 sate peste care ești d-ta jude, dar nici măcar în cele
12 judecii dimprejurul nostru! Așa să știi!

TOMA JUDE: Și ce vrei d-ta să faci, la o adică?
JUDEASA: Chiar vrei să știi?
TOMA JUDE: Află că ard de nerăbdare să știu!
JUDEASA: Atunci să cunoști că, dacă astăzi nu va

fi pe placul meu, pun să înjuge la carul meu de zestre,
gândesc că mai ființează, nu?, că nu l-ai prăpădit?, cum
ai obiceiul să prăpădești d-ta toate câte-ți încap pe
mână! Pun să se înjuge la carul meu de zestre cei patru
boi pe care-i am de la tatăl meu și de la muma mea...

TOMA JUDE: Oho! Cei patru boi pe care-i ai d-ta de
la tatăl d-tale și de la muma d-tale...

JUDEASA: Chiar pe ei! Ce-i cu ei?
TOMA JUDE: Cine știe pe unde le fluieră vântul prin

ciolane!
JUDEASA: Nu vreau să știu de nimic! Eu știu numai

că ți-am adus, la carul de zestre pe care mi l-au dat
părinții mei, ți-am adus două perechi de boi cum n-ai
fost d-ta în stare cu tot neamul d-tale să crești și să
înveți...

TOMA JUDE: Ce-ai acuma cu neamul meu?
JUDEASA: Am, că dacă n-ai fi d-ta dintr-un neam de

oameni așa de afurisiți, de vă știe o lume întreagă, n-aș
ajunge eu, în pragul bătrâneții, vai de zilele mele, să-mi
încarc carul de lucruri și să mă mâni înapoi, la Nucet,
la părinții mei, să mă râdă și să mă arate cu degetul
șapte sate din jur!

TOMA JUDE: Dar cine te mână, femeie?
JUDEASA: Tu mă mâni, cu purtările tale!

TOMA JUDE: Uf, amar și vai de mine! Cine m-a pus
odată să trec prin Nucet și să înnoptez acolo la o casă
de om? Parcă n-ar mai fi fost sate, pe valea asta, ori
case, în Nucet, unde să înnoptez!

JUDEASA: Așa zic și eu!
TOMA JUDE: Uite ce e: du-te și te gătește după

cuviință! Și să le spui d-ta, cu gurița d-tale, rugămintea
să fie față la cununia fiului nostru!

JUDEASA: Așa am să fac! Și să știi că ai noroc că
regele este de alt neam și de altă credință și că sfântul
părinte e părinte, că ți-aș lua prăpădita aia de pereche
de nuni pe care cine știe de pe unde i-ai cules și i-aș
arunca, de să mă pomenească...

TOMA JUDE: Și?
JUDEASA: Și i-aș pune pe rege și pe popă nănași!

Ai înțeles acum?
TOMA JUDE: Am înțeles foarte bine, numai că nu

știu de ce-mi pui mie în cârcă perechea de nuni, când
știi foarte bine că d-ta i-ai ales, dintre neamurile d-tale!
Așa că eu m-am dus, iar d-ta să faci ce-i vrea d-ta...
(iese)

JUDEASA: Ce mai atâta vorbă? Cată să mă duc să
mă gătesc! Ah, Spiridușul mamii, pe unde-ai putea fi?

SPIRIDUȘ: Aici sunt, mamă judeasă! Ce-i porunca?
JUDEASA: Porunca este să-mi găsești pe femeia

aceea bătrână, de zice că are mai mult de 200 de ani!
Să mi-o găsești și s-o ții aicea, s-o am la trebuință. 

SPIRIDUȘ: Mă duc, mamă judeasă! (dă să iasă)
TOMA JUDE: (intră, în urma regelui și a prelatului)

Să ne fie cu iertare, Măria ta și sfințite părinte, dar îna-
inte de a Vă mulțămi cu plecăciune că ne-ați făcut cin-
stea să ne treceți pragul, stăpâna casei acestei ar vrea
să Vă facă o rugare!

LUDOVIC: O rugare, jude? Așteptăm cu bunăvoință
cuvintele doamnei voastre!

JUDEASA: Măria Ta! Sfinte părinte! Ne-ați făcut
marea cinste să vă adăpostiți sub acoperișul nostru
sărac și să fiți față, ieri, la trecerea spre cele veșnice a
părintelui nostru, Toma cel bătrân! Ieri a fost zi de-ntris-
tare pentru noi, dar azi e zi de bucurie! Căci dacă ieri
ne-am pus în pământ părintele, astăzi a venit vremea
să ne așezăm pe fiul nostru, Toma cel tânăr, în rând cu
lumea și la casa lui, să-i dăm femeie legiuită. Astăzi ne
cununăm fiul!

PATER: Repede se urmează nunta cu moartea pe
acest pământ!

JUDEASA: Așa este, sfinte părinte! Aceasta este
legea vieții, ca morții să-i urmeze împlinirea în viață,
pentru nașterea de alte vieți! Ci noi vă rugăm cu plecă-
ciune, dacă ați fost martori și părtași la întristarea noas-
tră, cu atât mai mult să binevoiți a împărți cu noi bucuria!

LUDOVIC: Vrei să spui, că ai dori să asistăm la
nunta fiului vostru?

JUDEASA: Întocmai, Măria Ta! Să ne faceți cinstea
să fiți față la datinile noastre de nuntă! Să vă așezați în
fruntea mesei nuntașilor și s-o cinstiți cu înaltele voastre
fețe și să mă lăsați pe mine, nevrednica Voastră slugă,
să vă așeze dinainte bucatele pregătite de noi anume
pentru această sărbătoare a noastră!

LUDOVIC: Ce zici, Pater, mai întârziem, după o în-
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mormântare, și la o nuntă?
PATER: Bunătatea Majestății Voastre e nemărginită!
LUDOVIC: Să rămânem, atunci, jude Toma!

Doamna voastră să fie liniștită, căci vom asista cu inte-
res la desfășurarea ceremoniei și ne vom așeza și la
masa pregătită de dumneaei!

JUDEASA: Atunci, dacă îngăduiți, Măria Ta, eu mă
trag să văd de toate cele de rânduială și am să vă trimit
pe omul nostru, Fătul, cu poruncă să vă spună cum se
obișnuiește a se rândui cununia la noi, iar la vremea po-
trivită să dea să dea semn să înceapă cele ce țin de
nuntă!

LUDOVIC: Duceți-vă, doamnă!
Intră Pătru și un țăran.
ȚĂRANUL: Să trăiască Măria Sa regele Ludovic!
PĂTRU: Să trăiască cel mai mare rege al

creștinătății!
PATER: Dar cine sunt aceștia?
TOMA JUDE: Sunt oameni de-ai noștri... Dumnealui

este ajutorul preotului nostru...
ȚĂRANUL: Eu vreau să închin în cinstea Măriei Sale

regelui Ludovic! Un rege Ludovic este pe lume și-acela
a venit la noi și eu vreau să închin în cinstea lui!

PĂTRU: Să trăiască Măria Sa, învingătorul
păgânității!

PATER: Dar ce vor? Ce vor acești oameni?
TOMA JUDE: Vor să aducă o închinare Măriei Sale

regelui...
ȚĂRANUL: Eu am această dorință: să închin în cin-

stea unui rege!
PATER: Dar nu vi se pare că sunt cam...?
TOMA JUDE: Da, poate s-au grăbit puțin cu nunta...
PATER: Și chiar ajutorul de preot! Spui că ești ajutor

de preot, nu?
PĂTRU: Sfinția voastră, mă necăjesc să ajut și eu

cum pot pe sfântul nostru părinte Dragomir, care are
multă răbdare cu mine!

PATER: Da, bănuiesc că trebuie să aibă multă răb-
dare... Și care este misiunea pe care o îndeplinești?

PĂTRU: Eu, sfinția voastră...
ȚĂRANUL: Părințele, lasă-l pe popa ăsta în pace!

Eu ți-am spus că am mare dorință să închin în cinstea
marelui rege Ludovic!

PĂTRU: Stai numai domol! Numai domol... Sfinția
voastră, să iertați...

PATER: Și care spuneai că e slujba d-tale?
PĂTRU: Păi eu fac treburi mărunte, sfinția voastră...

Nici nu se cade să le luăm în seamă... Eu sunt popa ne-
volnicilor și al ființelor necuvântătoare...

PATER: Al ființelor necuvântătoare? Se poate așa
ceva?

ȚĂRANUL: Eu ți-am spus că...
PĂTRU: Stai numai domol! Sfinția voastră, și ființele

necuvântătoare au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu...
Poate îi boală, e nevoie să rodească... Ele nu știu să se
roage... Eu mă rog în numele lor...

PATER: Nemaiauzit lucru!
ȚĂRANUL: Părinte! D-ta nu știi de legea noastră,

dar să faci bine să ierți!
PATER: Ce e? Ce vrea omul acesta?

TOMA JUDE: Apoi știi ceva, bade? Fii bun și ai un
pic de răbdare! Du-te frumos în ogradă, până începe
ospățul, c-atunci om închina cu toții pentru Măria Sa!

ȚĂRANUL: Da, dar eu vreau să închin eu pentru cel
mai mare rege!

TOMA JUDE: Lasă că ai să închini! Ai să închini!
Numai acum du-te cu binișorul!

Țăranul e scos afară cu grijă. Intră Fătu.
FĂTU: Din partea noastră totul e rânduit, Măriile

Voastre! Chemătorii așteaptă numai semn să intre în
curte.

TOMA JUDE: Le-om da și semnul, Fătule. Dar mai
întâi fă bine și pune să se aducă pentru Măria Sa și
sfântul părinte niște scaune mai înalte, de unde să vadă
toată nunta!

FĂTU: M-am gândit la asta, jude! Hei, puneți aici
cele două strane înalte pe care le-ați gătit! Aici, să fie
locul cât mai înalt!

TOMA JUDE: Poftește, Măria Ta! Poftește, sfințite
părinte! Vă rugăm să vă așezați pe scaunele acestea
de cinste! De-aici veți putea vedea bine cum se
desfășoară o nuntă la noi!

LUDOVIC: Să ne așezăm. Era și timpul.
PATER: Taina căsătoriei se săvârșește la locuința

părinților mirelui?
PĂTRU: Nu, prea sfinte părinte, taina se săvârșește

la bisericuța din deal, unde așteaptă părintele Dragomir.
La timpul potrivit, mirii și nuntașii urcă pe cărare acolo.

PATER: Dar am înțeles că nunta se petrece aici!
PĂTRU: În adevăr, obiceiul acesta la neamul nostru

e o adevărată sărbătoare care cuprinde și alte momente
decât sfânta slujbă și care se desfășoară la locuințele
mirilor sau pe drum...

PATER: Alte momente decât sfânta slujbă?
PĂTRU: Întocmai, sfinția voastră!
PATER: Înseamnă că sunt datini păgâne!
PĂTRU: N-aș putea să spun... Sunt obiceiuri vechi,

din bătrâni, legate de acest pas însemnat din viața omu-
lui și pe care neamul nostru le urmează de când se
știe...

PATER: Și biserica voastră tolerează acest lucru?
PĂTRU: Biserica noastră nu vede nici o pricină pen-

tru ca poporenii ei să nu-și urmeze datinile moștenite
de la cei vechi.

PATER: Biserica voastră... Nu mă mir, după purtarea
slujitorilor ei... Dar spune-mi, mai adineaori, mi se părea
că erai cam...

PĂTRU: Cam amețit, vrea să spună sfinția voastră?
PATER: Da, asta e: cam amețit! Mi se părea că erai

cam amețit...
PĂTRU: Apoi ăsta și este adevărul adevărat: eram

cam amețit!
PATER: După câte mi-am putut da seama, erai

amețit de vin?
PĂTRU: Aici sfinția voastră nu are întru totul drep-

tate: eram amețit, dar nu eram amețit de vin...
PATER: Dar de ce erai amețit?
PĂTRU: Eram amețit de o băutură mai tare decât

vinul, pe care noi o scoatem din roadele noastre, din
prune, din mere și din pere... Uneori și din cireșe...
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PATER: Asta înseamnă că trebuie să înțeleg că ai
acest obicei?

PĂTRU: Să mă amețesc cu această băutură?
PATER: Da, ai obiceiul să te amețești cu această

băutură?
PĂTRU: Mărturisesc sfinției voastre că am acest obi-

cei...
PATER: Bine, dar ca față bisericească...
PĂTRU: Păi tocmai v-am spus că nu sunt chiar față

bisericească... Mi se îngăduie...
PATER: Și oamenii? Oamenii pe care-i ai în grijă ce

zic?
PĂTRU: Oamenii, când au poftă, beau în rând cu

mine... Ați văzut doar...
PATER: Ciudat... Tare ciudat! Dar acum pari limpede

la cap...
PĂTRU: Și chiar sunt limpede la cap, sfinția voas-

tră!
PATER: Ți-a trecut amețeala?
PĂTRU: Da, mi-a trecut amețeala!
PATER: Așa de repede? Nu înțeleg! Cum vine asta?
PĂTRU: Asta vine așa că, având eu pornire să mă

amețesc cu băutura de care v-am vorbit, împreună cu
oamenii de pe-aici, m-am amețit... Dar apoi...

PATER: Apoi, ce!
PĂTRU: Apoi, fiind de lipsă să fac față înalt cinstite-

lor voastre fețe, îndată m-am recules în mine și mi-a tre-
cut amețeala... Și pot să dau acum răspuns mulțumitor
sfinției voastre! Dar zic să ascultăm mai bine de dum-
nealui, care se numește Fătul, pe limba noastră, și care
conduce oarecum toată desfășurarea obiceiului. Ne va
da câteva deslușiri...

FĂTU: Să știți, mărite rege și sfinția voastră, că noi
avem obiceiul să sărbătorim nunta unei tinere perechi
așa cum au făcut-o părinții părinților noștri și obiceiul
acesta vrem să-l lăsăm întreg și fiilor noștri...

LUDOVIC: Da, te ascultăm.
FĂTU: Aici, pe locurile acestea de cinste, stați dom-

niile voastre, mărite rege și sfinția voastră, iar aici avem
obiceiul să punem, pe aceste două scaune, pe părinții
mirelui...

LUDOVIC: Da, bine, foarte bine...
FĂTU: Și așa să știți domniile voastre, mărite rege

și sfinția voastră, că ziua aceasta a nunții fiind cea mai
însemnată din viața unui om trăitor pe pământ, în ziua
aceasta totul se schimbă și nouă ne apare în altă lu-
mină...

PATER: În ce fel de lumină? Nu înțeleg...
LUDOVIC: Poate ne explică el. Să-l ascultăm!
FĂTU: Apoi să știți că așa este că nunta la noi este

o poveste de minune și toți câți suntem aici de față luăm
parte la această poveste...

LUDOVIC: Da. Să vedem cum!
FĂTU: Apoi așa este povestea aceasta că, în ziua

nunții, mireasa e mireasă, dar, totodată, și vietate de la
Dumnezeu... E căprioară...

PATER: Hm...
FĂTU: Iar mirele e mire și totodată e și altceva decât

mire, adică e vânătorul care vânează căprioara...
LUDOVIC: Așa? Da, înțeleg: e o fabulă!

FĂTU: Apoi așa este că vânătorul care pleacă în
căutarea acelei căprioare e fiu de împărat...

PATER: Ce este? Ce este vânătorul?
FĂTU: Este fiu de împărat, sfinția voastră... Tatăl și

mama lui sunt împărat și împărăteasă...
PATER: Vrei să spui că dumnealor...
FĂTU: Întocmai, asta vreau să spun, că, în ziua de

azi, care e o zi binecuvântată de la Dumnezeu, mireasa
e o căprioară, mirele e vânător, iar părinții mirelui sunt
împărat și împărăteasă...

PATER: Adică dumnealor?
FĂTU: Da, dumnealor, judele nostru, Toma, și Ju-

deasa lui...
PATER: Sunt împărat și împărăteasă?!
FĂTU: Da, ați înțeles foarte bine, sfinția voastră, sunt

împărat și împărăteasă! Și pentru asta le-am așezat
scaunele aici de față și pe ei îi punem pe scaunele
astea!

PATER: Asta nu se poate!
FĂTU: De ce să nu se poată, sfinția voastră?
PATER: Pentru că regele nostru, al tuturor, este Ma-

jestatea Sa Ludovic de Anjou!
FĂTU: Asta știm și noi foarte bine și nimeni nu spune

altfel: Măria Sa e regele ungurilor și, prin înțelegerile lă-
sate de la strămoși, și al nostru... Dar, în ziua de azi, zi
de mare sărbătoare și bucurie pentru ei, când își cu-
nună feciorul, judele Toma și Judeasa lui sunt împărat
și împărăteasă...

PATER: Ți-am spus că asta nu se poate!
FĂTU: Păi vă spuneam că așa e obiceiul nostru!
PATER: Dacă așa e obiceiul, atunci schimbați-l!
FĂTU: Cum să-l schimbăm, sfinția voastră?
PATER: Să nu mai fie împărat și împărăteasă! Avem

aici pe regele nostru, Majestatea Sa Ludovic de Anjou!
Să fie judele și Judeasa lui ceva mai mici: să fie duci,
sau baroni!

FĂTU: Asta nu se poate!
PATER: De ce să nu se poată?
FĂTU: Pentru că așa e obiceiul din bătrâni! Noi

n-avem cum să schimbăm obiceiul! Ei sunt astăzi îm-
părat și împărăteasă!

PATER: Atunci opriți nunta! Așa ceva nu se poate în-
tâmpla în fața regelui nostru!

JUDEASA: Vai de mine și de mine! Ăsta ne strică
nunta!

FĂTU: Măria Voastră! Sfinția ta! Ăsta e obiceiul nos-
tru de a sărbători nunta și noi nu vedem nimic în rău
în...

PATER: Opriți nunta, când vă spun! Și pregătiți suita
de plecare!

TOMA JUDE: Măria Ta! V-am primit în casa și la
nunta noastră ca pe un domn și ca pe un frate... Întoc-
mai cum strămoșii noștri au primit pe strămoșii Măriei
Voastre, pe regii ungurilor... Și mai multe vieți de oameni
urmașii strămoșilor voștri și urmașii strămoșilor noștri
au trăit ca frații, împărțind și binele și răul.... Acum sfinția
sa vrea să facă o ruptură...

PATER: Puterea regală este una singură și regele
este unul singur! El este puterea cea mai mare în regat
și în țările lui și nu poate fi niciunde, în cuprinsul rega-



teatru

202 SAECULUM 5-6/2018PR
O

tului și al țărilor lui, o putere mai mare ca puterea rege-
lui!

TOMA JUDE: Nimeni nu spune altfel, sfinția voastră!
Dar traiul nostru împreună, ca frații, de mai multe vieți
de oameni, a lăsat ca datinile noastre din bătrâni să se
desfășoare în voie, așa cum le-am apucat și așa cum
vrem să le lăsăm fiilor și nepoților noștri...

PATER: Lăsați ce vreți fiilor și nepoților voștri, dar
nimic din ce lăsați nu poate să atingă puterea Majestății
Sale regelui! Puterea regelui e puterea cea mai mare și
e singura putere! Alta nu poate să existe!

TOMA JUDE: Ne plecăm în fața puterii regelui, așa
cum au lăsat moșii și strămoșii noștri... Dar vrem să
păzim cu sfințenie și datinile pe care tot ei ni le-au lăsat!

PATER: Două săbii într-o teacă nu încap! Opriți
nunta și chemați suita!

JUDEASA: Cine? Cine poruncește în casa asta,
jude?

TOMA JUDE: Ce vrei, femeie?
JUDEASA: Îl auzi pe popa ăsta cum se bagă peste

noi și vrea să ne strice nunta? Ce stai ca un mototol?

TOMA JUDE: Ce vrei să fac? Nu vrea să stea și
pace! Slobod îi drumul!

JUDEASA: A! Păi tu n-ai oamenii tăi? Strângeți oa-
menii! Ia dați și strângeți pe toți oamenii! Și toată sufla-
rea! E plină pădurea de urși și de lupi! Se-aude răgetul
bourilor! Ce-au de spus ei la una ca asta? Unde ți-e cor-
nul? De ce nu-i chemi? De ce nu chemi oamenii și toată
suflarea?

TOMA JUDE: Măria Ta! Sfinția voastră! Noi n-am
vrut să aducem nici o...

PATER: Nimic! Să n-aud nimic! Opriți nunta și să
vină suita!

JUDEASA: Ce, bărbate, stai s-asculți de un popă
străin? Și-l lași să ne strice nunta pentru care ne-am silit
atâta? Și să ne rămână copiii necununați? Dar ia săriți,
fraților!

PATER: Majestate! Nici un moment nu mai putem
rămâne în această casă care este în stare de rebeliune!
Să vie suita să-și apere regele! Ne ducem în tabără la
Lipova!

(continuare în numărul viitor)

Ioan Dumitru Denciu

PĂSTORII ROMANILOR 
ŞI LUPII DE STEPĂ 

(III)

V. BIVOLUL ŞI VIDRA

Călăreţi apărând dintre arini şi sălcii pe malul drept
al Tisei. Merg spre aval, căutând desigur un vad. Îl gă-
sesc. Intră în apă şi înaintează cu atenţie către celălalt
mal. Cavalerul din frunte este Moravul. Ajuns în albia
mlăştinoasă de dincoace, observă un bivol care se
scula greoi din mocirlă şi parcă năzuia, ca şi ei, la tărâ-
mul de răsărit. Nu izbutea, fie că nu putea, fie că baia îi
era încă plăcută faţă de ce-l aştepta – un soare deja ar-
zător la 9-10 ante meridiem dintr-un început anormal de
iunie. Moravul cârneşte calul să atingă spatele uriaşei
vietăţi. Strigă, agită lancea, împunge. Animalul se mişcă
lent, face un număr de paşi şi se trânteşte în ultima

baltă dintre aluviunile fluviului. În tot acest timp, omul
trage cu ochiul în amonte, unde în undele mai întune-
cate (adânci) o altă vietate – o vidră de mărimea unui
câine – înota de zor în aceeaşi direcţie. Acesta urcă pe
pământul ferm, nu suceşte măcar capul în urmă şi se
afundă în dumbrava apropiată.

Grupul de călăreţi galopează pe un drum şerpuit,
prăfos. La o bifurcare se orientează şi aleg calea ce o
ia spre dreapta. Moravul goneşte atât de grăbit, că în-
soţitorii săi nu reuşesc să se ţină după el. Peisajul a de-
venit mai variat, din ce în ce mai plin de vegetaţie, se
zăresc cătune în pâlcuri de copaci şi petece de pământ
lucrate etc. De la un moment dat încetinesc, trec fă-
cându-şi cruce pe lângă un cimitir cu bisericuţă în mij-
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loc, depăşesc o perdea de salcâmi şi ajung în coasta
satului ascuns în vale. Nu pătrund în el, fiindcă şleaul
se împarte, dându-le şi alternativa de a continua pe mu-
chia dealului. Îşi reiau galopul şi...

Ceata – la poalele fortăreţei Byhor. Apoi Moravul bă-
tând în porţi cu instrumentul-„sonerie” de fier. Un bust
de oştean se iveşte pe parapetul unui turn.

CĂPETENIA străjilor: Cine e şi ce doreşte?
MORAVUL: Cneazul Iarivoi din Nitra Moraviei. Aduc

ştiri de viaţă şi de moarte!
Se deschid porţile. Oaspeţii intră. Descalecă. Grăj-

darii le iau în primire caii. Doi armurieri le cer şi primesc
armele.

Căpitanul şi Moravul se îmbrăţişează (evident se cu-
nosc). Se îndreaptă spre treptele castelului. Urcă. În
capul scării halebardierii le stăvilesc trecerea.

CĂPETENIA: Daţi-vă la o parte! Solie ce nu suferă
amânare!

HALEBARDIER: Nu se poate! Voievodul doarme; e
răstimpul lui de odihnă.

CĂPETENIA: Sculaţi-l numaidecât! Arde pământul!
HALEBARDIERUL celălalt: Aşa-ceva nu s-a mai în-

tâmplat de când sunt eu în slujbă.
CĂPETENIA: Întâmplă-se acum!
HALEBARDIER (oricare): Nu, nu! Te rugăm, înăl-

ţime! Ne-am pierde...
CĂPETENIA (împinge în lături pe cei doi şi invită pe

Morav): Haidem! Cu moglanii ăştia o să mă răfuiesc mai
târziu.

Încăpere scundă şi lungă. Înghesuială în partea din
faţă: 6 gardieni joacă zaruri (mari). Se ridică la intrarea
celor doi. Ofiţerul face semn să-şi continue distracţia.
Gol în jumătatea dinspre apartamentul voievodului. Mo-
ravul – condus într-acolo şi invitat prin exemplul căpita-
nului să se aşeze pe o banchetă, la timp părăsită de 2
veghetori (nejucători), între care unul bondoc. Acestuia
şeful gărzilor îi dă o poruncă muţeşte. Insul iese pe o
uşă laterală şi revine cu o ulcică destul de pântecoasă,
atent să n-o răstoarne. O pune între palmele oaspetelui.
Servitul bea, însetat. 

CĂPETENIA: Bunule cneaz, care ai aplecat privirea
şi către mine, mai putem aştepta?

MORAVUL: Mai putem, măcar cât să-mi trag răsu-
flarea.

CĂPETENIA: Şi poţi să-mi împărtăşeşti din secre-
tele...

MORAVUL: Am sosit cu veşti cumplite şi cer o deş-
teptare.

CĂPETENIA: Ultima oară ai venit să implori slobo-
zirea cneazului Bogdan. 

MORAVUL (tresărind, cuprins de o bănuială): Să
nu-mi zici că zace încă după gratii!

CĂPETENIA: I-a dat drumul atunci, dar acum vreo
jumătate de an l-a închis iarăşi.

MORAVUL: De ce, de ce?!
CĂPETENIA: I s-a năzărit că unelteşte cu Gelu. 
MORAVUL: Ah, n-a ajuns nici în ultimul ceas să-i în-

ţeleagă pe oamenii ăştia! Şi bietul Bogdan cum se
simte?

CĂPETENIA (aplecându-se la urechea oaspetelui):
Se zbate ca un leu în cuşcă! Noroc că domniţa îl vizi-
tează din când în când, în ascuns.

Tot restul dialogului se desfăşoară în şoaptă.
MORAVUL: Cum izbuteşte?!
CĂPETENIA: Ei, cu băgare de seamă şi un mic aju-

tor...
MORAVUL (privindu-l cu recunoştinţă): Mulţumesc!

(Apoi:) Ea a scăpat de peţitori?
CĂPETENIA: Da, spre uşurarea ei şi disperarea ta-

tălui, ce s-a văzut dintr-odată lipsit de jocul său prefe-
rat.

MORAVUL: Asta are legătură cu alarma pe care-o
aduc eu!

În camera de primire a lui Menumorut. Dinspre can-
delabrul cu cruce, voievodul vine în întâmpinarea cnea-
zului morav.

MENUMORUT: Bun venit de pe unde-ai umblat, ne-
astâmpăratule prieten!

Pare a avea impulsul de a-l îmbrăţişa, dar vizitatorul
se ţine la distanţă, aproape lipit de căpetenia străjilor,
şi nu are intenţia de a face măcar plecăciunea de ri-
goare.

MORAVUL: Nu-i timp de pălăvrăgeală, măria-ta. Se
prăbuşeşte lumea în jurul nostru!

MENUMORUT: Ei, n-o să spui că a secat Tisa şi că
Dunărea se pregăteşte să-şi mute cursul!

MORAVUL: Dacă nu te vei urni îndată şi nu ne vom
uni toţi cei care avem de apărat tărâmurile date nouă
de Dumnezeu...

MENUMORUT: Pe scurt, ce-mi cere stăpânul nos-
tru, principele Moimir?

MORAVUL: Nu din partea sa mă înfăţişez domniei-
tale. De altminteri, am auzit că l-ai părăsit în favoarea
împăratului Bizanţului, cel bătut zdravăn de către bul-
gari.

MENUMORUT: O să-şi revină, că-i viteaz şi înţelept
şi în el şi coroana lui sălăşluieşte adevărata credinţă
creştină.

MORAVUL: Poate, dar e departe.
MENUMORUT: Şi ce propui, în aţâţarea ta? 
MORAVUL: Mai întâi, află că Salanus, în slujba că-

ruia am luptat până deunăzi, a fost învins şi pus pe
fugă. Cum francii şi-au lăsat vasalul să se descurce, mă
tem că va ceda voievodatul său duşmanilor.

MENUMORUT: S-ar răsuci în mormânt bunicul său,
Kean cel Mare, fratele de cruce al bunicului meu!

MORAVUL: Păi vezi?!
MENUMORUT (plimbându-se gânditor cu mâinile la

spate): Cât de tari sunt ungurii ăştia?
MORAVUL: Pe cât suntem noi de slabi! S-a ales pra-

ful de principatul Moraviei mele. Boemii s-au desprins,
deja de patru ani, sorabii de pe Elba le-au urmat exem-
plul, amăgiţi şi ei de apuseni. Şi asta din vina „slăvitului”
prinţ pe care încă îl adulăm, Moimir. Acelaşi care a în-
găduit, ba chiar invitat pe ugri să se aşeze pe Tisa. 

MENUMORUT: Eu nu pot duce război cu Arpad.
Dacă şi-a căpătat pământul de la un suveran, îl voi trata
drept vecin şi voi lucra pentru pace.
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MORAVUL (rămâne un timp perplex, apoi îngenun-
che şi aproape strigă): Nu-ţi dai seama că următoarea
ţintă va fi chiar ţara domniei-tale?!

MENUMORUT: Am de ales?
MORAVUL (ridicându-se): Acesta e îndemnul meu

şi aceasta e misiunea mea: Svatopluk – fiul Marelui
Svatopluk – s-a revoltat împotriva nevredniciei fratelui
său şi îţi imploră sprijinul. 

MENUMORUT: Se ceartă între ei moştenitorii!
MORAVUL: Nu, nu! E mult mai mult: nevoia de a

opri dezastrul.
MENUMORUT: Hm, voi rumega, cneze, voi rumega!

Pe seară, fiica voievodului, învăluită într-o mantie
uşoară cu glugă, trece ca adierea momentului pe lângă
ziduri. Soldaţii n-o bagă în seamă, obişnuiţi cu plimbă-
rile ei pe acolo. Se opreşte în dreptul unuia, cere o in-
formaţie, acela îi răspunde respectuos, arătându-i spre
deschizătura donjonului, unde desigur se găseşte co-
mandamentul lor. Ea înteţeşte pasul şi aruncă o privire
înăuntru. Probabil negăsind pe cine căuta, se răsuceşte
pe călcâie şi aproape o ia la fugă, tăind pieziş curtea
către un mic conac relativ izolat din ovalul locuinţelor de
pe partea cealaltă. Urcă treptele, deschide uşa şi apoi
o închide, lipindu-se cu spatele de ea. Suspină, aruncă
mantia şi îşi aranjează şuviţele automat, reflectată într-o
oglindă mare din hol. Strigă înspre culoarul semiîntune-
cat al acestuia:

FIICA LUI MENUMORUT: Orina, Orina!
Se retrage în camera – desigur dormitorul său – prin

fereastra căreia, largă, pătrunde lumina apusului. Aici
îşi apasă uşor mâna pe piept. Slujnica se iveşte curând
în prag.

ORINA: Poruncă, domniţă!
FIICA LUI MENUMORUT: Nici o poruncă, dadă. Ai

aflat că a picat în cetate Moravul?
ORINA: Aflat!
FIICA LUI MENUMORUT: Şi de ce nu mi-ai spus?
ORINA: N-am vrut să te stârnesc pretimpuriu. Aştep-

tam să scot ceva de la prietenul nostru, Căpitanul.
FIICA LUI MENUMORUT: Nu s-a lăsat până acum

ochilor tăi galeşi?
ORINA (protestează leneş): Doamne, prinţeso, cu-

geţi la prostii! Eu nu l-am uitat pe chelarul meu, care tre-
buie să fi surzit de tot şi să se fi gârbovit, rămas singur
în paragina curţii cneazului.

FIICA LUI MENUMORUT (străbătută de un fior): Şi
gândindu-se la soarta stăpânului său!

ORINA: Ai să vezi că viteazul Morav îl va salva! Va
face el ceva şi ne va mântui pe toţi. 

FIICA LUI MENUMORUT: Să dea Dumnezeu!
Numai că tata e de o încăpăţânare... Uneori îl urăsc.

ORINA: Roagă-te, mai degrabă, să i se ierte păca-
tul!

FIICA LUI MENUMORUT: Mă rog de tine să-ţi ascuţi
urechile şi îndulceşti limba. Am înţeles că deja l-a primit
pe Morav. Află repede ce au vorbit!

ORINA: Nu prea ştiu cum să fac. Mai bine l-ai chema
domnia-ta pe Căpitan.

FIICA LUI MENUMORUT: Acum este foarte primej-

dios. 
ORINA: Ai dreptate. Aşa că nu ne rămâne decât să

mai plănuim... Hai să-ţi pregătesc un ceai din ierburile
mele, care te-or linişti!

FIICA LUI MENUMORUT:  Mai mult, ia-ţi lucruşoa-
rele şi mută-te în cameră la mine. Mi-e urât, dadă. Pen-
tru prima oară de când locuim în cotlonul ăsta simt că
cineva mă strânge de gât.

ORINA (o scrutează cu atenţie): Te-a ajuns teama,
stăpână. Dar o să-ţi treacă. Eşti atât de mândră şi pu-
ternică, încât o noapte-două nedormite, câteva cear-
căne n-or să-ţi ştirbească frumuseţea. Cneazul
Bogdan...

FIICA LUI MENUMORUT: Crezi că şi el mă iubeşte?
ORINA: Cum altminteri? De ce ar răbda zăbrelele

castelului Belland, o vechitură? Le-ar fi spulberat dintr-o
sforţare!

Cele două femei se agită încă pe nişte culoare şi se
afundă într-un budoar.

Cam în aceeaşi vreme, sub nişte feştile se dese-
nează o altă scenă, într-un fel de han dinafara cetăţii.
Ne sunt arătaţi Moravul şi Căpitanul străjilor la o masă
cu tot ce trebuie, mai ales ulcele rustice pentru (cu) bău-
tură. Sunt deghizaţi: straie de negustori. Într-un loc
„strategic”, doi oameni ai lor fac figură de ţărani sau
meşteşugari. 

MORAVUL: S-a scurs o săptămână şi nu-mi dă nici
un răspuns. Nu mă lasă să-l văd pe Bogdan, nici să
plec.

CĂPETENIA: E mai ursuz ca niciodată. M-a ame-
ninţat că mă pune în lanţuri dacă mă mai întâlnesc cu
domnia-ta. 

MORAVUL: Trebuie să-l stârnim cumva, să-i forţăm
mâna.

CĂPETENIA: Cum?
MORAVUL: M-aş duce să isc o falsă răzmeriţă în sa-

tele lui Bogdan.
CĂPETENIA: Să nu ne jucăm cu focul! Voievodul

nu-i sângeros, dar cine ştie?! Apoi, cneazul însuşi şi cu
atât mai puţin prinţesa n-ar sfătui la una ca asta.

MORAVUL: Atunci?
CĂPETENIA: Spune că te plictiseşti şi mergi trei zile

la vânătoare! Dar nu te îndepărtezi, şi eu îţi aranjez o
întrevedere cu domniţa.

MORAVUL: Îţi rişti pielea, prietene.
CĂPETENIA: Treaba mea. Hai noroc!
„Complotiştii” mai închină o dată, privindu-se lung în

ochi, se ridică şi părăsesc taverna, urmaţi de păzitorii
lor.

Moravul, însoţit de un număr de „hăitaşi”, dă târcoale
castelului Belland, o mică fortăreaţă situată pe un deal,
desigur nu departe de Biharea şi unde ştia că este în-
chis Bogdan. Pustietate în jur, însă la o parte din ziduri
se văd schele şi chiar lucrători. Chipul protagonistului
reflectă uimire. Aceasta sporeşte când observă că
poarta principală e deschisă. Îşi dirijează „trupa”
într-acolo şi intră. În curtea relativ trapezoidală, străbă-
tută de un drumeag de care aproape năpădit de troscot,
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trec pe lângă o bisericuţă de lemn şi apoi privirile le sunt
atrase de nişte construcţii cu ferestrele barate cu stin-
ghii încrucişate, cocoţate pe două-trei pivniţe de piatră.
Nu îndrăznesc să se apropie, cu toate că nu zăresc nici
un paznic: ar putea fi prin hrubele alăturate, aparent
ruine nevalorificate dintr-un castru roman. Moravul se
mişcă nehotărât şi încordat prin mijlocul incintei. Acoliţii
săi, scutiţi de grijile şi planurile lui, lasă caii să pască în
voie.  Deodată, şeful descoperă pe latura opusă capelei
o căsuţă acoperită cu şiţă şi...cuib de rândunele sub
streşini. Faţa i se luminează.  Ciocăneşte în uşă. Re-
petă. În sfârşit, se iveşte un bătrân bărbos, cu aspect
de slujitor.

MORAVUL: Moşule, greşesc eu ori aici e castelul în
care-i închis cneazul Bogdan?

SLUJITORUL (nu prea aude sau se preface): Cum,
cum?

MORAVUL (strigă): Unde e marele temnicer?
SLUJITORUL: Cine? Diregătorul nostru, boier Voicu

de Făget?
MORAVUL (exasperat): Da, el!!
SLUJITORUL: Se află la dărâmătură cu ostaşii şi

muncitorii.
Moravul rămâne o clipă pe gânduri: ceva, un detaliu,

o intonaţie îi trezeşte o amintire. Bătrânul, la rândul său,
închide ochii, şi-i ridică spre cer, îi apleacă spre pământ,
spre a evita o întrebare directă.

MORAVUL: Ascultă, bătrân scrântit, n-ai fost tu che-
larul nefericitului cneaz Bogdan?

SLUJITORUL: Fost până ieri.
MORAVUL: Unde l-au dus pe stăpânul tău?
SLUJITORUL: Nu ştiu, înălţimea-ta. (Scânceşte:)

Vai mie! Pe mine m-au lăsat aici. 
Moravul îi întoarce spatele, aleargă la ceata lui, în-

calecă furios. Ies din incintă în galop. Urmează un timp
traseul drumului, apoi se abat spre poala unei păduri.
O ating. Pătrund sub umbra copacilor. Se opresc. Des-
călecând, Moravul scuipă în ţărână şi înjură. 

Pâlcul galopând pe un câmp vălurit, apărând şi dis-
părând din vedere. Din când în când încetinesc, se
adună şi par să se sfătuiască. 

La un moment dat, nişte călăreţi tind să le taie calea.
Nu sunt decât trei, oşteni uşor înarmaţi, între care unul
cu coif elegant pe cap. 

Nemaiputându-i evita, grupul nostru scoate spadele
şi se năpusteşte asupra lor.

Cei atacaţi se răsfiră, îi lasă să treacă printre ei, îi
hărţuiesc. Cavalerul îşi alege drept ţintă pe Morav. Ata

– Ehei, stai, cneaz morav, unde naiba fugi aşa iute?
Cei doi încrucişează spadele. 
– Poruncă de la marele voievod Menumorut! adaugă

„purtătorul de cuvânt”.
MORAVUL (încremeneşte; aruncă arma; deschide

braţele: Tu eşti, Bogdane, prietene!?
BOGDAN (îmbrăţişându-l): Io mi-s! Bivolul m-a ier-

tat. Ba încă mi-a promis pe fiica sa drept soţie. (Râ-
zând:) Ce zici, merită?!

MORAVUL: Ah, mă mai întrebi? Doar am văzut-o cu-
legând pe tăpşan flori pentru tine!

BOGDAN: Mai vorbim de asta. Dar acum hai la

curte! S-a întâmplat o grozăvie! 
MORAVUL (cutremurat): Ce se putea întâmpla

decât că...?
BOGDAN (misterios şi nu prea îngrijorat): Ai să afli

acolo!
Se răsucesc, se rânduiesc în mers şi pleacă la trap

în direcţia ştiută.

*
Menumorut, Moravul, Bogdan şi Căpetenia străjilor

în cunoscută încăpere a reşedinţei voievodale. Ultimii
doi se ţin mai departe, permiţând voievodului să poves-
tească. 

MENUMORUT: Auzi? Ducele ăsta pripăşit a îndrăz-
nit!

MORAVUL: Ce anume? A încălcat fruntariile? A pro-
pus pace şi prietenie?

MENUMORUT: Pace?! Ascultă numai: Mi se înfăţi-
şează doi...

Imagine retrospectivă: Doi soli unguri, fastuos îm-
brăcaţi, trecând printre halebardieri, păşind în sală, în-
clinându-se... 

MENUMORUT: Cum oare, cum ziceau că-i
cheamă?...

CRAINIC (anunţând): Cinstitele feţe Usubuu şi
Velec, solii marelui duce Arpad!

Trimişii depunând cadouri la picioarele voievodului
aşezat în jilţ.

MENUMORUT: Îi primesc cu toată atenţia, şi ei...

Imagine retro: Usubuu vorbind. Pieptul umflat. Frun-
tea înălţată. Cuvinte răspicate:

USUBUU: ... ca din drepturile strămoşului său, re-
gele Attila, să-i cedezi pământul de la fluviul Someş
până la hotarul Nirului şi la poarta Mezeşina. Altfel să
nu faci!

MENUMORUT: Am pus să fie ospătaţi, mi-am luat
două zile răgaz, apoi i-am poftit la mine şi, încărcându-i
cu daruri, între care două blănuri de vulpe şi una de lup,
le-am zis să meargă cu bine şi să nu mai vină! 

BOGDAN (încruntat): Şi răspunsul?...

MENUMORUT (pe tron, solemn): Spuneţi-i lui
Arpad, ducele Ungariei, stăpânul vostru. Datori suntem
ca unui prieten cu ce putem din cele ce-i sunt de tre-
buinţă, fiindcă e om străin, de curând stabilit, şi duce
lipsă de multe. Însă teritoriul pe care îl cere bunăvoinţei
noastre nu i-l vom da nicicând, câtă vreme vom fi în
viaţă. Şi ne pare foarte rău că voievodul Salanus, ruda
şi aliatul nostru, i-a cedat o mare parte a ţinutului său
fie de frică, fie de drag, cum pretindeţi şi cum ne îndoim.
Noi însă, nici din dragoste, nici de teamă, nu-i vom lăsa
o palmă din pământul nostru, deşi a spus c-ar avea un
drept asupra lui. Vorbe precum acelea că descinde din
neamul lui Attila, ce era numit „biciul lui Dumnezeu”, nu
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ne tulbură inima. Căci hanul acela, dacă a răpit din
această ţară de la înaintaşii noştri, a făcut-o prin vio-
lenţă şi până la urmă a fost pedepsit de Dumnezeul stir-
pelor. Acum, graţie puterilor noastre şi suzeranului meu,
Împăratul din Constantinopol, nimeni nu va mai putea
să ne smulgă ceva.

MORAVUL: Frumoasă şi dreaptă cuvântare, măria-
ta! Dar sper că nu te amăgeşti că va rămâne fără ur-
mări. Întrebarea e cât timp le va lua să reacţioneze.

BOGDAN: Un an-doi?
MORAVUL: Sunt iuţi la mânie şi învaţă repede. Însă

depinde de iscusinţa cu care vor învrăjbi pe bavarezi,
bulgari şi boemii mei şi vor profita de orbirea lor!

MENUMORUT: De-acum ne vom pregăti; n-o să mai
stăm cu mâna în sân! Iată ce am hotărât... 

CĂPETENIA străjilor (arzând de nerăbdare): Pot să
dau eu veştile?

MENUMORUT: Poţi!
CĂPETENIA: Ei bine, cneazul Bogdan va lua con-

ducerea oastei, o va spori, îşi va reface Curtea şi va în-
tări împrejurimile...

MENUMORUT (nerăbdător la rându-i):  ...Iar cnea-
zul Iarivoi [= Moravul] va pleca îndată să ducă lui Sva-
topluk-Tânărul înscrisul nostru de înfiere.

MORAVUL (sare în sus de bucurie): Domnul să în-
semneze această mărinimie în cartea Sa şi să mântu-
iască popoarele noastre!

VI. ÎMBRĂŢIŞAREA DIAVOLULUI

Corp de oaste, în majoritate suliţaşi, călărind în
grabă mare către nord. În frunte – Bogdan, talonat de
alţi 10-12 cavaleri înzăuaţi. Trec prin dreptul „Castrului
Belland”, renovat şi întărit cu turnuri şi lungi platforme
pe ziduri, unde se disting destule siluete de soldaţi. Deja
l-au depăşit.

Bogdan întoarce capul şi priveşte lung într-acolo. Ia
de la oblânc flamura cu reprezentarea bivolului, o des-
făşoară şi o flutură spre fortăreaţă, ca şi cum ar face
semn cuiva care, pândind la o fereastră, aştepta
aceasta. 

Cneazul îşi aminteşte (deci flash back):  
El urcând la sălaşul prinţesei, apărut în locul fostei

sale temniţe, bocănind cu ciubotele pe podeaua unui
antreu, ciocănind la o uşă, aceasta deschizându-i-se
şi...  El în faţa ei nu tocmai îmbujorată. El întinzând
mâna sidefie, pe care el o duce încet la gură şi o sărută
cu sfinţenie.

FIICA LUI MENUMORUT: M-ai lăsat mult, cneze, cu
amintirea domniei-tale. Aproape c-am început să cred
că nu te mai vreau!

BOGDAN: Eram convins c-o să se întâmple asta!
Te-ai îndrăgostit cumva de pajul-maestru de danţ  sau,
Doamne fereşte, de «fratele» tău Svatopluk? 

FIICA LUI MENUMORUT:  Sunt eu zănatică, dar nu
într-atât! Pupilul prietenului tău Moravul mi-a apărut de
două-trei ori plângându-şi de milă şi acum hălăduieşte
departe, trimis de tata în Bulgaria şi la Constantinopol.

BOGDAN: Ferice de el că nu-i pus pe jar de o fe-
cioară, ci călătoreşte, încercând să răzbune umilinţele
şi să capete înţelepciune!

FIICA LUI MENUMORUT: Sper să nu sfârşească
într-o mănăstire. I-am şi găsit o mireasă: pe fata lui Sa-
lanus, refugiată la noi.

BOGDAN: Suntem mama răniţilor?!
FIICA LUI MENUMORUT: Una ce nu vrea să ră-

mână văduvă înainte de a fi nevastă!
BOGDAN: Bătrân sunt pentru tine; i-am spus-o şi

măriei-sale nu o dată; dar mă voi întoarce teafăr.
FIICA LUI MENUMORUT: Ai grijă, ai grijă! Măcar un

copil al nostru...
BOGDAN: Nu mă voi mai face vinovat de „trădare”!

După ce rulează o scenă în care protagonistul reîn-
făşoară steagul şi îl pune la păstrare lângă şa:

BOGDAN (către cavalerul ivit în flanc, nimeni altul
decât prietenul său fost comandant al străjerilor Biha-
riei): Biata de ea! Cu preţioasa Orina şi druştele pregă-
teşte nunta!

*
În aceeaşi zi, însă pe la amiază, o mică armată com-

pozită (români şi străini) deplasându-se aparent rătăcită
undeva între vărsarea Someşului în Tisa şi Maramureş.
Este condusă de Morav şi două căpetenii mai „autoh-
tone” pe care le vom numi Ofiţer I şi Ofiţer II. 

Aceste trupe ajung la liziera unei păduri rare. Des-
călecând, se răsfiră de-a lungul ei şi caută adăpost în
primele poiene. Unii oşteni îşi coboară desagii, se
aşează pe iarbă şi încep să se hrănească. Alţii pur şi
simplu şi-i pun sub cap şi se întind să se odihnească.

Conducătorii, sub un copac stufos, ţin sfat. Un ţăran
arătos, bărbat de vreo 40 de ani, se află în mijlocul lor.

OFIŢER I (către ţăran): E limpede, omule! Nu te mai
stoarce atât!

MORAVUL: Lăsaţi-l, vă rog, să vorbească! Eu n-am
înţeles decât că nişte sate s-au supus şi le-au luat os-
tatici copii şi tineri.

OFIŢER I (dispreţuitor): Pentru că nu pricepi româ-
neşte!

MORAVUL: Ba pricep, căpitane, mai bine. Ome-
neşte! Citesc şi-n suflet!

Ofiţer I întoarce spatele şi se îndepărtează, urmat
de Ofiţer II. Rămas singur cu ţăranul, îi vorbeşte în sotto
voce: 

MORAVUL: I-au trecut pe copii dincolo de Tisa?!
ŢĂRANUL: Da, luminăţie. I-am urmărit pe călăreţii

barbari, trimişi să-i treacă prin vaduri.
MORAVUL: Erau mulţi, sărmanii copii?
ŢĂRANUL: Păi, câteva zeci.
MORAVUL: Şi cum arătau mânătorii aceia? Se de-

osebeau de cei pe care te-ai obişnuit să-i socoteşti un-
guri?

ŢĂRANUL: Da şi nu prea. Un mare cap al ăstora
le-a zis „cozar”...

MORAVUL: Eşti o comoară, bade! Hai să-ţi dau o
armură şi vino în dreapta mea!
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Mai târziu, regrupare a formaţiei şi înaintare lentă pe
sub poale acelei păduri, care se vădeşte lungă, întinsă.
Către seară, pe măsură ce se îndepărtează de ea într-o
zare sud-vestică, se văd fumuri ridicându-se deasupra
unor amenjamente de pe o costişă. Acestea se preci-
zează: şanţuri, care, val de pământ cu capre şi grătare
de lemn, ţepuşe. Se zăresc cuşme de santinele.

Moravul îşi joacă în frâu calul şi face semn oameni-
lor săi să se oprească. Ofiţer I şi Ofiţer II vin spre el, îl
încadrează. 

OFIŢER II: Îi asaltăm îndată, Moravule. Noi vom
ataca primii!

OFIŢER I: Pun pariu, cneze, că aici benchetuieşte
nepăsător însuşi Arpad şi până la noapte îl vom scoate
legat!

MORAVUL: Eu cred că asta-i doar tabăra secuilor şi
că ungurii ne-o dau drept momeală, pândind prin apro-
piere.

OFIŢER II: Şi aşa fiind, de ce să nu-i măcelărim pe
ăştia înainte ca ăilalţi să prindă de veste? Dumneata le
vei aţine calea, colo, de unde pot să apară.

MORAVUL: Voievodul ne-a trimis să le luăm urma,
să-i supraveghem şi să evităm lupta. 

OFIŢER I: N-a zis să nu-i hărţuim.
MORAVUL: Adevărat. Dar s-o facem numai după ce

ne unim cu oastea cneazului Bogdan.
OFIŢER II: Păi, unde-i prietenul domniei-tale? Ni

s-au lungit ochii şi tocit măselele de când aşteptăm să
sosească.

MORAVUL (aproape rugător): Mai aveţi puţină răb-
dare!

Cei doi îi aruncă uitături furioase, întorc spatele şi
pornesc să-şi aţâţe războinicii. Rămas pe loc cu cava-
lerii săi, priveşte neputincios la manevrele acelora şi se
adresează trist ţăranului devenit oştean.

MORAVUL: Din păcate, măria-sa nu i-a pus pe ne-
cugetaţii ăştia sub porunca mea!

Năvală în două trâmbe, corespunzătoare celor doi
„fârtaţi”, tinzând să încercuiască tabăra inamică. Urlete
de atac. Apărători arătându-se deasupra întăriturilor,
trăgând cu arcurile. Săgeţi care ajung mai degrabă în
dosul primului şir de călăreţi atacatori. Unii dintre ace-
ştia agaţă deja carele şi alte bariere, le dau foc. În in-
trânduri, cete adverse se împung cu suliţele, se bat cu
securi şi spade. Pe palisade, adversarii apar şi dispar,
traşi, împinşi, loviţi, doborâţi. 

O învălmăşeală mare în breşa cea mai largă, apoi
un al doilea rând de atacanţi presează şi pătrunde. Cu
urale de victorie. 

Moravul uitându-se încordat într-o direcţie laterală,
o înălţime ce masca o depresiune. Şi iată izbucnind de
acolo duşmanii de care se temea. Acţionează numai-
decât, repezind trâmbiţaşi să sune retragerea. Constată
slabul efect al tentativei acelora. Îşi regrupează forţele
strigând, călărind dintr-o parte în alta. Lasă o coadă de
contact cu cei din tabără. Scoate arcaşii în faţă şi înain-
tează în întâmpinarea cohortei străine care se tot acu-
mulează pe colină şi alunecă la vale. 

Scene de luptă înverşunată. Cavalerii Moravului îşi

croiesc pârtii în oastea vrăjmaşă, căutând, potrivit ordi-
nului, mai ales căpetenii sau eventuali mercenari.
Hoarda este destabilizată de incursiunile şi loviturile
frontale puternice, însă nu durează mult şi se reconsti-
tuie, alcătuind viespare cumplite în care oamenii Mora-
vului şi comandantul însuşi riscă  să cadă.  

Moravul izbeşte în stânga şi-n dreapta şi urlă porun-
cind desprinderea din încleştare. Aceasta se produce
pas cu pas. Dar o aripă a invadatorilor a atins deja şi ri-
sipit pe oştenii lui din unghiul taberei. Galopează după
fugarii săi, privind neputincios în fundătura de unde ar
trebui să se extragă… Nu vede ieşind decât pe Ofiţer II
cu un pâlc de jerpeliţi.

Menumorut, mânios, în câmpia Someşului. Moravul
– cu capul aplecat. Ofiţer II zdrenţuit şi rănit.

MENUMORUT: Mare ispravă aţi făcut! De necrezut!
Două sute de oameni pierduţi!...

OFIŢER II (plângăreţ): Îndurare, măria-ta! N-am bă-
nuit, nu ne-am închipuit! Cu răposatul Frâncu [= Ofiţer
I], neascultându-l pe Morav...

MENUMORUT (către gărzi): Luaţi-l de aici pe dobi-
toc!

MORAVUL: Te rog, nu-l ucide, măria-ta! Şi eu sunt
vinovat. N-am fost prudent. Aşteptându-l pe Bogdan,
cum era consemnul...

MENUMORUT: A trebuit să-l deturnez. L-am trimis
să împrăştie o şleahtă care bântuia pe lângă Satu-
Mare.

MORAVUL: A reuşit?
MENUMORUT: Nu ştiu. Mă tem că nu şi, nechibzuit

şi el, a trecut Tisa urmărindu-i. Doar mi-a făcut plocon
câţiva prinşi, între care unul de-ai noştri, care zice că
slujea pe numiţii Tosu şi Zobolsu.

MORAVUL (face ochii mari): Păi, slăvite, ăştia sunt
căpitani iscusiţi şi nemaipomenit de vicleni! I-am întâlnit
în luptele lui Salanus şi, anul trecut, a tânărului Svato-
pluk.

MENUMORUT: Cu atât mai bine, dacă-i cunoşti. Vei
avea prilejul să te măsori cu ei, în caz că se vor în-
toarce.

MORAVUL: Vom ierna în Săt-Mar, nu-i aşa?
MENUMORUT: Da. Şi vom vedea între timp ce-i cu

hoarda pe care aţi înfruntat-o. 

*
Primăvara următoare, într-un martie-aprilie întârziat

cu vegetaţia şi cu pământul uscat, parcă premonitor
unei anulări a anotimpurilor. O armată impresionantă
tinde  să împresoare cetatea Satu-Mare. Îşi desfăşoară
deja trupele. Are şi maşinării de asalt. Se apropie până
la o anumită distanţă. Un du-te-vino de ştafete dirijează
acea pregătire. 

La un moment dat, totul încremeneşte şi din mijlocul
semicercului care tăia drumul de acces către cetate se
desprind doi soli unguri. Unul, înainte, poartă un steag
alb. Celălalt i se alătură când ajung în dreptul porţii şi,
punându-şi palmele pâlnie la gură, strigă: 

– Marele comandant Zobolsu, din împuternicirea du-
celui suprem Arpad, pofteşte apărătorii castrului să
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arunce armele, să lase caii şi să iasă în picioarele
goale!

BOGDAN (de pe ziduri): Îndată!
Face un semn cu spada. Porţile se deschid şi prin

ele năvălesc călăreţi cu lăncile aplecate, agitând săbii,
răcnind.

Solii întorc spatele, o iau la fugă. Steagul alb scapă
din mâna purtătorului şi caii urmăritorilor îl calcă în co-
pite. O săgeată zboară şi se înfige în spinarea unuia
dintre soli. Acela cade. Un număr de cavaleri inamici
ţâşneşte din rânduri să-l protejeze pe supravieţuitor.
Cele două pâlcuri se ciocnesc. Cel român e mai nume-
ros şi dă peste cap pe străini. Dar un nou şir de cama-
razi ai acestora îi obligă să-şi oprească avântul şi să se
tragă încet îndărăt. 

Imagine a unei mase răvăşite în centrul frontului
vrăjmaş şi apoi a comandoului sătmărean reintrând în
cetate. Se baricadează porţile pe dinăuntru cu saci de
nisip etc.

Prânz. Fortăreaţa – asediată. Duşmani trăgând cu
balistele. Lovind cu berbecele în poartă. Un turn de
lemn într-o latură apropiindu-se de zid. Scări lungi prop-
tite, pe care se caţără atacatori.

După amiază. Turnul de lemn arde trosnind. Scările
răsturnate. Chiote de bucurie sus, pe metereze. 

Dimineaţă. Asediul reluat cu mai multă prudenţă şi
metodă. Alte scări aduse. Un uriaş car cu platforme su-
prapuse se alipeşte de ziduri într-un loc unde acestea
sunt mai puţin înalte. Se sapă gropi şi şanţuri la temeliile
unor părţi din întăritură... Către prânz se declanşează
un nou asalt şi reacţia apărătorilor e pe măsură. De-
odată, o trâmbă de cavalerie, venind din spatele unui
flanc al asediatorilor, îi ia prin surprindere pe aceştia.
Mătură, spulberă jumătate din platou. Luptători unguri
fugind. Baliste sfărâmate. Berbecii părăsiţi. Carul etajat
pustiu.

Se deschid şi porţile „castrului”, prin care izvorăsc
călăreţii lui Bogdan.

O năvală relativ confuză, în cursul căreia cele două
forţe reunite împrăştie ce a mai rămas pe cealaltă parte
a platoului.

Seară. Călăreţi revenind la pas din urmărire. Se
aşază bivuacuri înaintea cetăţii, pe fostul câmp de luptă.

Bogdan şi Moravul se îmbrăţişează îndelung.
BOGDAN: Bună treabă! Cum să-ţi mulţumesc, prie-

tene?! Ştiam că ai să vii! Însă nu credeam c-o să scap
de guzganii ăştia. Se apucaseră să sape şi pe dedesubt
precum cârtiţele , iar zidul dinspre răsărit începuse să
se surpe.

MORAVUL: Nu ştiu ce-i de întreprins în continuare.
Dacă aceştia îşi revin şi descoperă cealaltă cale, mă
vor închide şi pe mine.

BOGDAN: Vreo ştire de la voievod?
MORAVUL: Ultima este de acum o săptămână.

Şade în Beland şi-l întăreşte de zor, ridicând valuri de
pământ. Altminteri, transmite că va avea o oaste de ob-
şteni din Ţara Zarandului, cu care ne va putea sări în

ajutor.
BOGDAN: Dar de la domniţă?
MORAVUL: Cer iertare – niciuna!
BOGDAN (oftând): Asta e! Nu ne mai rămâne decât

să ne vindem scump pielea. Ce alegi: să-mi ţii tovărăşie
în cetate sau să cutreierăm plaiurile împreună, stârpind
orice haită străină?

MORAVUL: Numai că, ai auzit?, o altă oaste, con-
dusă de dihania Tuhutum...

BOGDAN: Se îndreaptă pe sub codri spre Gelu.
MORAVUL: Ce ne facem în caz că ţine legătura cu

blestemaţii Tosu şi Zobolsu şi, înainte de a ajunge în
Porţile Meseşului, se abate asupra noastră?

BOGDAN:  Salvarea ar fi intervenţia voievodului.
MORAVUL (incredul, ironic): Mda, cu nişte cruciaţi

de la Constantinopol sau togaţi de la Roma!

Noapte ulterioară. Moravul veghind într-un adăpost
pe piloni înfipţi în malul drept al Someşului. Privirea-i
alunecă pe faţa, lucie în bătaia lunii pline, a râului. De-
odată, câinii taberei se agită, se aud voci răstite şi
4-5  străjeri aflaţi la odihnă izbucnesc de sub şopronul
lor, încalecă. Moravul coboară grăbit treptele scării de
lemn şi aleargă la calul său. Oştenii alarmaţi l-au şi
ajuns, înainte de a pune piciorul în şa.

MORAVUL: Ce-i, ce se întâmplă?
UN STRĂJER: Dincolo s-a ivit un călăreţ. Nu-l des-

luşim; e-ntunecat, parcă-ar fi îmbrăcat în negru!
MORAVUL: Trebuie să fie un trimis din Bihor.
STRĂJERUL: Se mişcă în sus şi-n jos ca un năuc!

Nu ştie nici unde-i barcazul, nici vadul?!
MORAVUL: Faceţi-i semne! Călăuziţi-l spre vad!
Oştenii execută ordinul. Moravul se deplasează

agale către locul unde urmează să primească pe curier. 
TRIMISUL (gâfâind, după ce iese din apă cu calul

mai degrabă înotând): Înscris şi porunci de la măria-sa. 
Scoate din chimir un sul. Moravul îl desfăşoară şi, la

lumina lunii, citeşte:
VĂ VEŢI TRAGE DINCOACE DE SOMEŞ

FĂRĂ ÎNTÂRZIERE BOGDAN CĂTRE BELAND
TU ÎNSPRE CRIŞ MENUMORUT VOIEVOD

[Chiar aşa, în română, cu majuscule latineşti, într-o
grafie a epocii, cu această sau altă dispunere şi U-urile
caligrafiate V.]

Mai târziu, în bivuacul în care au intrat: Moravul dă
foc, spre uluirea curierului, sulului primit. 

TRIMISUL (obosit, răguşit): Asta înseamnă că nu vă
veţi supune poruncii stăpânului nostru?!

MORAVUL: Totu-i la naiba! Tocmai când ne mergea
mai bine...

TRIMISUL: Descurcaţi-vă! Strângeţi posturile de pe
malul ăsta, lăsaţi momii pe ziduri şi retrageţi-vă cât mai
pe ascuns!... Şi daţi-mi un pat de fân în care să dorm
până în zori!

(continuare în numărul următor)
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PRISoNNIER

Ce qui tient toute la pensée
C’est le mot PAIX.
Et sans cesse
Des promesses: 
«Outré, outré ce sera mieux».
En attendant, le ventre creux,
On se dégorge en des jurons…
Nous discutons, nous discutons,
De compagnies et de pelotons,
De bataillons… Et les jurons?
C’est comme les poux:
Ils sont partout.

Et puis le soir
Les racontars.
Sont-ils vantards
Nos chers petits gars!

Tremblez mioches, bonnes femmes, parents,
Que je vous plains, dès à présent !
Une fois ceux-ci dans leurs foyers, 
C’est vous qui les écouterez!
En attendant, ces assassins
Se font la main.
Et racontant leurs histoires,
Ils donnent le fil à leurs rasoirs,
Vos «chères victimes du devoir».

Slt. Constantin Lăzărescu

VERSURI DIN PRIZONIERAT*

PRIzoNIER 

Nu ne gândim de-atunci încoace
La altceva decât la PACE.
Dar ne-alegem de luni şi luni
Doar cu atât: promisiuni.
„Mai bine va fi sigur mâine.”
Acum – flămânzi; soartă de câine –
Ne vărsăm focul înjurând, 
Tot discutând, tot discutând,
Despre companii şi plutoane,
Înjurături... batalioane.
Păduchi şi vorbe de ocară – 
Iată cu ce ne-ndestulară.

Seara-auzi snoave
Vrei nu vrei.
Lăudăroşi 
Băieţii mei!

Tremuraţi prunci, părinţi, soţii,
Vă plâng pentru ce veţi păţi.
Când ăştia s-or întoarce-acasă,
Pe voi veninul şi-l revarsă!!
Pân-atunci, neam de ucigaşi,
Ne chinuie pe noi, ostaşi.
Se laudă cu ce-au făcut
În timp ce briciul şi-l ascut,
Sărmani „eroi ai datoriei”.

*Printre prizonierii români din Bulgaria, în lagărul de la
Haskovo se aflau, după cum spune unul dintre ei, „versificatori
de ocazie spre a-și trece timpul sau spre a lua în râs ceea ce
e mai mult de plâns” (SJPhAN, Fond personal Traian Grigo-
rescu). Cercetând documentele aflate în Fondul personal Tra-
ian Eremia Grigorescu la SJPhAN am aflat câteva poezii
scrise în limba franceză – fapt ce atestă cunoașterea limbii și
însușirea civilizației franceze de către ofițerii armatei române,
o armată de model european la 1916.

Versurile din fondul personal menționat atestă, în primul
rând, nu doar talentul nativ –românul s-a născut poet, doar!  – ,

ci și înaltul nivel cultural, al ofițerilor armatei regale. Aceste
versuri constituie o sursă inedită de cunoaștere a modului în
care au fost tratați, în Bulgaria, prizonierii români din războiul
anilor 1916-1918, sentimentele și preocupările ofițerilor pri-
zonieri. 

Versurile sublocotenentului Constantin Lăzărescu atestă
o bună stăpânire a procedeelor de versificare sub aspectul
schimbărilor de ritm și al lirismului. Poezia căpitanului
Georgescu are forma unui reportaj privind programul zilnic
într-un lagăr de prizonieri, ceea ce îi conferă mai multă epici-
tate.



sonorități paralele

210 SAECULUM 5-64/2018PR
O

La nuit durant
On claque les dents,
Et l’on grelotte
Sous sa capotte. [sic!]

Nue d’idées trottent dans la caboche
Et quand on pense à ses bamboches
Ce qu’on maudit le peuple boche!
En s’endormant, c’est la ripaille
Et des vagons [sic!] de victuailles
De pain exquis et des volailles.
On oublie vite les Boches1, Sarrail2.

Réveil! Hélas, toujours la paille
Et ça recommence: discussions,
Les bataillons, les escadrons,
Les compagnies et les pelotons.
Quant aux insultes et aux jurons,
C’est comme des poux:
Ils sont partout.

15/I/917
Dépot [sic!] de Haskovo

Slt. Const. Lăzărescu / Rég. 74 Inf.
Profesor Avocat

Constanţa
2, str. Mihai Viteazu

1 Nemţi. Termen peiorativ utilizat de francezi.
1 Maurice-Paul-Emmanuel Sarrail – 6 aprilie 1856-23 mar-

tie 1929. General francez, comandantul frontului din Salonic
în Primul Război Mondial, destituit în decembrie 1917.

Noapte de cremene,
Dinţii ne clănţăne,
Din cap în picioare
Dârdâim în mantale.

Prin cap îţi trec idei şuvoi,
Când te gândeşti la pruncii tăi
Şi-i blestemi crunt pe nemţălăi!
Şi-adormi visând la ne-ntrerupte
Ospeţe cu mâncăruri multe,
Cu pâine şi fripturi ca-n rai.
Uitând de nemţi şi de Sarrail.

La deşteptare, vai, tot paie
Şi iar discuţii, hărmălaie;
Batalioane, escadroane,
Companii şi apoi plutoane, 
Înjurături fără zorzoane.
Sudalme, vorbe de ocară,
Iată cu ce ne-ndestulară.

15/I/917
Lagărul de la Haskovo

Slt. Const. Lăzărescu / Reg. 74 Inf.
Profesor Avocat

Constanţa
2, str. Mihai Viteazu 

Căp. Georgescu

lA JoURNéE DES PRISoNNIERS
KIRDJAlI – hASKoVo

Le mois fini, on attendait
Le vent, la neige pour transférer
Les prisonniers.
Or, les voici, on est parti
De Kirdjali
Laissant le mleak1, laissant yaourt
Et le boulgour, deux fois par jour,
Quittant cuisines et harricots
Pour le dépôt 
De Haskovo.
Adieu hleap2, moitié paille,
Tellement petit, minime de Vaille,
Adieu Kǎzes et Mastur-beys

zIUA PRIzoNIERIloR (ÎN lAGĂRUl) 
KIRDJAlI – hASKoVo

De-o lună-ntreagă se aşteaptă
Vântul, zăpada să trimeată
Prizonierii. 
Şi iată, s-a făcut! Plecăm
Din Kirdjali.
Lăsăm şi mleak, lăsăm iaurt, 
Bulgur, fasole zi de zi, 
Lăsăm baltă bucătării;
Ştim încotro: 
La Haskovo.
Adio hleap, jumate pleavă,
Puţină şi iscând gâlceavă.
Adio Kaz, domnu’ major, 
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Sentinelles, starches et leurs pareils.
Fini chaque jour: lavage, frottage;
Plus de décrottage.
Nous quittons tout
Mais pas nos poux.

Deux jours de marche par le grand froid,
Tempête de neige et nous voilà!
Transis de froid, on nous installe
Dans une grande salle;
Un peu de paille, pas de feu, c’est tout.
Coucher? On n’y pense pas! Debout,
On trotte pendant la nuit, enfin
Voilà le matin! A ne fait rien,
On trotte toujours
Pendant le jour.
Le soir arrive. On fait le feu
Mais... pas de bois! On se met en pieu.
Quel froid de chien; pour y coucher
Sans grelotter,
On s’emmitoufle en vrai Lapon
Et l’on s’endort non sans jurons.
La nuit durant, quel froid de pôle!
Elle n’est pas drôle,
Vraiment la vie
Chez nos amis.

Mais quel vacarme! Oh! C’est le pain.
Le plus souvent on vient aux mains
À cause d’un hleap qu’on a chipé.
Oh, par erreur! N’importe, ça y est!
Partout jurons, on se dispute,
On se bourre de coups, on se culbute.
Conseil d’honneur, rien n’y fait
À caus des nerfs trop... surchargés.
Et puis on cause 
D’un tas de choses;
Chacun raconte ses exploits.
Tous des-z-héros! On n’y mord pas!

Un coup de sifflet, chacun s’empresse?!
C’est la proverka3. On se presse
Deux fois par jour: soit dans la boue,
Soit dans la neige qui est partout.
Midi arrive. Comme boustifaille
Du hleap sans paille
[Gouleasmătă?4], naout, boulgour
Des harricots [sic!] une fois par jour!
Le tout sans sel. Pas de bois, pas d’eau.
C’est rigolo.
Mais qu’ont-ils, donc,
Ces sals [sic!] cochons!

L’après-midi!
Arrive l’Écho de Bulgarie  
On cherche avidement la paix;
Les «biouletins», communiqués
Sont dévorés
Et commentés.

Caporali, gărzi şi toţi ai lor.
Adio: zilnic – spală, freacă, 
Fă totul lună şi-apoi pleacă. 
Lăsăm în urmă totul, da.
Păduchii – ba!

Două zile de mers prin ger,
Zăpezi şi viforul din cer.
Şi-ajungem, iată, rebegiţi, 
În hală scurt distribuiţi;
Cu ceva paie, fără foc, 
La somn nu poţi visa deloc.
Noaptea în cerc mărşăluim,
În zori la fel că-nţepenim.
Şi ziua toată
Mergem roată.
Se lasă seara, facem foc 
Să ne culcăm – dar lemne ioc!
Şi-i frig al naibii, ca pe vremuri,
Cum e să dormi fără să tremuri?
Punem pe noi tot ce găsim
Şi înjurăm, dar adormim.
O noapte lungă, frig polar.
E vai şi-amar;
Nu-i viaţă-i chin,
Prins la vecin.

Dar ce vacarm! Pentru-un coltuc
Iese cu pumni şi cu bucluc
Pentru un hleap ce-a dispărut.
– Crezut-am că-i al meu. N-am vrut.
Şi dă-i înjurături, sudălmi, 
Se tăvălesc, se iau la pălmi.
– Consiliu de onoare, fraţi!
Degeaba! -s prea înfierbântaţi.

Şi iar poveşti
De te cruceşti.
Eroi îs, care mai de care,
Dar cine să le dea crezare?

Un fluierat: urechi ciulim?!
E proverka. Să ne grăbim.
De două ori pe zi-n noroi,
Zăpezi sau ploi ce curg şiroi.
E ora mesei. De haleală
Hleap fără pleavă: o-nvârteală!,
Petrecere: năut, bulgur,
Fasole – zi de zi, vă jur!
Şi n-avem sare, apă, lemne...
Ne-or fi crezând vite, pesemne!
E sigur, nu-s întregi,
La cap betegi!

După amiaza, spre chindii,
Vine l’Écho de Bulgarie.
– De pace nu-i vreo noutate,
Prin „biouletins”, comunicate?
Citim, comentăm,
Cu vorbe ne-mbătăm.
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La politique, la stratégie
Tout passe; avec quelle frénésie
On cause de tout. Oh, qu’ils sont fous.
Tous ont raison, aucun n’a tort!
Le soir arrive; on gagne sa couche.
Faut voir comment chacun se mouche.
Puis, les yeux clos,
On se gratte la peau,
On rêve de paix et de pays, 
On oublie même la Bulgarie.
On bouffe gâteaux, beefsteaks, côtelette,
On tape ses poches remplies de galette.
Mais quel dommage! Le jour naissant
A fait pâlir le rêve brillant.
Quel froid, quel bruit! Adieu sommeil!
Tout cesse brusquement; quel triste réveil!
On tape ses poches. Hélas! Rien!
Le ventre creux demande son pain.
Quoi! Du maïs? Plus petit déjà!
C’est leur système et dans un mois
Ce sera pire, n’en doutons pas.

Capit. Georgescu ( ?) / Du 3ème Rgt. d’Artillerie Brăila
Commandant du groupe 

des 75 à Tourtoukaïa

Politici, strategie
Analizăm cu frenezie.
Toţi au dreptate – ce-s nebuni?
Nimeni nu spune minciuni!
Dar vine seara, ne culcăm;
Ne curge nasul, strănutăm,
Pân’ s-aţipim
Ne scărpinăm.
Visăm că-i pace, aferim!
Uităm de lagărul străin.
Înfulecăm biftec, cotlete
Şi plăcinte pe-ndelete.
Dar ce păcat, se-arată zorii,
Dispar ospeţe iluzorii.
Brusc: frig al naibii, gălăgie,
Adio somn, tristă trezie!
Aveam plăcinte-n buzunare,
Dar ele-s goale, foamea-i mare!
Tot mai puţin ne dau mâncare.
Cu-al lor sistem de răfuială
Ne-o merge rău, fără-ndoială.

Căpit. Georgescu / Reg. 3 de Artilerie Brăila / 
Comandantul grupului celor 75 de la Turtucaia

București
29 Aleea Sevastopol

Haskovo, 23 Ianuarie 1917

Prezentare şi traducere de Vasile Moga

Castelul de apă (gară) fotografiat de armata germană, august 1917
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pe marea largă
o barcă de hârtie
plină cu versuri

urzica verde
poate tămădui
orice poezie

legănându-se
pe o rază de soare
oraşul natal

femeia mică
de la balconul cel nou
scutură cerul

o vrabie bea
din lacrima mea
şi cade beată moartă

rochia albă
abandonându-şi trupul
lângă o frunză

seminţe în vânt
sau litere negre
pe coala verii

păianjenul
prinde în plasa subţire
un fulg de nea

scorbura veche
gură hrănită de păsări
cu cântece

cu suflet uşor
el merge să se predea
păpădiilor

on the wide sea
a paper boat
full of lyrics

green nettle
can heal
any poem

swaying
in a ray of sunshine
my hometown

the little woman
in the new balcony
shakes the sky

a sparrow drinks
from my tear
an drops dead drunk

white dress
abandoning its body
near a leaf

seeds in the wind
or black letters
on the summer sheet

the spider
catches in his thin net
a snowflake

old hollow
nourished by birds
with their songs

with a light heart
he goes to surrender
to the dandelions

Victoria Milescu 

HAIKU

Versiunea în limba engleză Victoria Milescu
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AlE NoAStRE MlĂDIŢE DE FASolE VERDE

Am uitat cum are loc creșterea lentă
și recolta care derivă din cultivarea atentă:
cum pământul iernat descreşte și se întărește
protejând noua creștere din inima lui.

Noua noastră recoltă de primăvară, mlădiţele noastre
de fasole,
sunt însămânțate și adăpate sub sticlă,
miezurile lor roz și purpurii și lăstarii verde palid
apar prea repede în strălucirea stacojie.

Cât de dureros este să urmăreşti creșterea mlădiţelor,
cum tremură gata să se coacă timpuriu.
Binecuvântată este recolta care se coace lent.
Noi, le rupem devreme de pe lujer.
                (Din Carcinogenic Poetry august 2014)

Abigail Elizabeth Ottley DARUl

Port ziduri zdrobite și sârmă ca aripioara fină de re-
chin
crescută în liniile dure ale instalaţiei mele din piatră

o mână de fructe de pădure mai grele ca un rozariu
mai strălucitoare ca sângerarea unei fete

Port frunze căzute și o mână de petale
înmuiate în lacrimi sărate pentru a face o poțiune

Înghite-o pentru că are gustul amar şi miroase
este remediul sezonier pentru anii mei de gheață

Port cântec și oase de păsărele
nuci verzi care dorm și visează la păduri

Umbre violet-albăstrii misterul rădăcinilor
Limba mea înţepată plesnirea coloanei mele
                (Din Picaroon Poetry, martie 2017)

PENtRU RAyMoND CARVER CU MUlŢUMIRI

Sunteți singurul poet
Pe care l-am citit vreodată
parcurgându-l pagină de pagină ca un roman.
E o mărturisire?
Cred că dacă-i aşa atunci 
cel mai probabil că veţi aproba.

La fel, ar trebui să spun că întorc
paginile prea repede
Sunt atât de dornică să descopăr
cele ce urmează.
Presupun că durerea mea,
eșecurile mele par mai mici
în proporție directă cu ale voastre.

În parte, cred că vă consum
cu atâta lăcomie
pentru că sunteţi autentic
precum sticla fină.
Dacă sunteți otrava mea,
ceaşca mea cu ierbi amare,
Cred că le voi scufunda,
că le voi da înapoi,
le-aş haşura
în stil bun.

Îmi place că atunci când plonjaţi,
vă scufundaţi în adânc
și o faceţi pe mortul în noroi
rece pe burta voastră.

Versurile poetei Abigail Elizabeth Ottley au fost publicate
în peste 150 de reviste literare și antologii de poezie, precum:
Ink, Sweat & Tears, Poetry24, Words with JAM, Atrium,
Earlyworks Press, Three Drops in A Cauldron, Tigershark,
Foxglove Journal, Reflections Magazine, Shout It Out
(Lost Tower Publications).

Colecția sa de povestiri scurte Old Soldiers, Old Bones
and Other Stories a fost publicată după ce a câștigat un con-
curs național pentru un milion de povestiri. A trebuit să scrie
și să transmită câte o povestire online săptămânal timp de un.

Când nu scrie, preferă plimbările la malul mării, lucrează
covoare şi cărți artizanale.

Împreună cu soțul ei, care este cântăreț şi compozitor, a
format grupul The Fool and the Liar şi dau spectacole de
muzică şi poezie.
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Uneori e mai ușor
dar nu la suprafață,
să nu reveniţi la suprafaţă
către lumină.
                                (Din Atrium, iunie 2017)

lA SCĂlDAt CU tAtĂl MEU
(KENNACK SANDS, CoRNwAll 1959)

Pieptul sus în oceanul strălucitor,
dincolo de umbra răcoroasă a marginii abrupte a stân-
cilor
cu denivelările strâmbe şi lungi ale rocilor întunecate,
Plutesc în sus pe val, simt ușurința corpului meu
și aspirarea nisipului între degetele de la picioare.
În visele mele, revin acolo:
unde valurile sunt numărate, așteptând
pe cel mai mare care va veni rostogolindu-se;
ne va ridica ca mâna blândă a lui Dumnezeu
și apoi ne va trage în apă.
Și te privesc, simțind legătura,
pe care nu o pot menține;
destul de curând, într-o învălmăşeală de sandwich-uri,
băuturi calde, dulci și termos-uri,
prosoape umede cu pietricele și costume de baie în-
tinse ca vulturii,
te vei retrage în tine și eu voi aluneca morocănoasă,
departe.
Suntem prea mulți și eu sunt prea mică;
cântecul meu strident nu se aude în mijlocul acestui
tumult.
Îndepărtați și trimiși talmeş-balmeş de ţipete şi de iu-
reşul sării,
Sunt un rechin mic într-un bazin plin de rechini.
                (Din My Cornwall, decembrie 2015)

CASA, KENNACK SANDS, CoRNwAll

Casa se leagănă pe marginea de sus a stâncii,
se uită peste buratul țărm cenuşiu.
Casa trebuie să-şi țină capul în nori
așa că are grijă să nu se uite niciodată în jos.
Casa este încăpățânată, construită pătrat și solidă.
Odată ce picioarele i-au fost plantate în ziua de
mâine.
Acum, pământul roșu se retrage, îşi slăbește
aderența,
cu fiecare zi se strămută câte puțin.
Dar Casa continuă să fie. Zăpăceşte vremea.
Aude cum pescarii cenușii ţipă și se ceartă.
Ochii ei albaștri sunt indiferenţi. Acoperișul ei, piatra
ei,
știe că sfârșitul lucrurilor va veni când va veni.

Lasă valurile să vuiască şi să se prăbuşească, lasă
vântul să se agite ;
Lasă elementele să-și facă de cap.
Casa rămâne în picioare. Îndură răul,
îşi iubește băşicile și jgheaburile năpădite de buruieni;
găsește ceva de onorat  în igrasia ei
şi în lemnăria în putrezire şi în fisurile ei neglijate.
Casa este îndrăzneață, sfidătoare. Își îngrijește
aceste crăpături
care se strecoară în temelia cu bălării,
unde creaturi mici aleargă la ora amurgului,
unde într-o zi îşi va da drumul din temelii.
                                (Din Atrium, iulie 2017)

PoRt PRotEJAt

În răcoarea de noiembrie, tu și eu curajoşi,
îndoiţi și cu bocanci, înaintăm contra vântului.

Mergem scufundându-ne în noroiul lent, roșu;
Păşesc pe urmele pașilor tăi uriași;

am auzit zăngănitul și zdrobirea talmeş-balmeş,
a cântării pietrelor;

am văzut pietre ca dinții în gura puternică a mării
încet trasă de hotarul îndepărtat al timpului;

și scoici, decolorate palid
ca moartea, care varsă secrete în nisipuri umbrite.

Iar apoi am descoperit că progresul nostru a fost
barat:
de vuietul mic al unui râu oarecare,

tu m-ai învățat cum pământul imperfect
ar putea cădea năvalnic în piscuri pliate 

și cum ar putea să se cutremure și să se despartă
pentru a rupe despicătura de la capăt de mal 

Acolo tigrii se strecurau, ochii lor însângeraţi
la fel de abstract ca dungile lor bordate,

și monștrii se mişcau printre pietre,
agitau oasele morților petrecuţi.

Și am trecut Alpii ca să găsim
Un pământ de stele şi de șerpi;

un singur copac, încă înrădăcinat,
stătea de veghe la mal.
                (Din Wave Hub: New Poetry from Cornwall,     
                                                                         Boutle  2014)

Traducere şi prezentare Mariana Zavati Gardner
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o PoEtĂ DIN MANtAUA PSAlMIloR ARGhEzIENI

Se scrie multă poezie în ziua de azi. Și se publică și
mai multă, sunt reviste care dau zeci de pagini unui
autor, câte un sfert de volum aproape. Asta e și bine și
rău. Bine, pentru că poți să cântărești valoarea unui
autor (cu condiția să ai răbdare să-l citești tot), rău pen-
tru că, uneori, selecția nu există, nu are criterii.

Spun asta pentru că, mi se pare mie, ca om cu o
experiență oarecare în lectura de poezie, că încep să
se aleagă apele. A trecut febra electorală prin filialele
Uniunii Scriitorilor, s-au mai potolit primirile de votanți la
foc automat, ne așezăm, revistele încep să caute nu-
mele grele pentru a-și împodobi cartea de vizită. În Ro-
mânia au existat întotdeauna valori adevărate în poezia
feminină. Tiparele stabilite de Magda Isanos și Elena
Farago au fost dezvoltate, în poezia contemporană, de
Constanța Buzea, Ileana Mălăncioiu, Ana Blandiana și
multe alte nume care contează într-o istorie onestă a li-
teraturii. Mai nou, s-au afirmat câteva poete de
substanță între care se află Victoria Milescu și Valeria
Manta Tăicuțu. Pe prima o cunosc de mulți ani, ea s-a
format într-unul dintre cenaclurile revistei „Luceafărul”,
Numele poetului îi zicea și era condus de Cezar Ivă-
nescu. Pe Valeria Manta Tăicuțu o descopăr abia acum
într-o carte de excepție, tipărită la „Editgraph” în 2017
și intitulată Rugăciuni din orașul cel orb.

Profesorul meu de la Filologie, Romul Munteanu,
spunea cu vocea lui răgușită, jucând cinismul și miso-
ginismul: „Domnule, poezia feminină e numai o poezie
glandulară!” După care își revenea și ne vorbea cu
mare respect despre poetesele adevărate expuse în vi-
trina marii literaturi.

Poezia Valeriei Manta Tăicuțu, pe care o voi numi
mai departe V.M.T., nu este o poezie „glandulară”, ci
una cu profunzimi nebănuite, cu sunet de credință și de
lacrimă, pe care o alătur, fără ezitare, uriașului de la
Mărțișor, Tudor Arghezi. Volumul ei, cel puțin în prima
treime, este o carte de psalmi, Să nu mă mustri,
Doamne, cu mânie! – un fel deosebit de sonete pe care
le-aș numi, că tot se poartă jocurile de cuvinte, „psal-
mosonete”. Întru suspin am ostenit și plâng / cămașa
de pe mine, Preaînalta, / e pat de suferință orice noapte.

Cum vă spuneam și altădată, eu, nefiind critic literar,
nu sunt obișnuit să filosofez pe marginea unei cărți, să
teoretizez, să dau note și să fac observații. Mie-mi place
o carte sau nu-mi place. Și dacă-mi place, o spun cu
toată gura și cu toată inima.

Iată din nou o strofă antologică: Se pregătesc unel-
tele de moarte / căci vin din întuneric pui sălbatici / cu
pliscu-nsângerat și-ndemânatici / la înghițit cuvintele din
carte.

Poezia e o naștere, cu durere, cu sânge, cu fața
spre Dumnezeu: Cad păsările nopții grele-n mine /
cantr-un adânc de apă ne-ncepută, / chemând la cina
verde de cucută / și cerul prăbușirilor depline.

Versurile sunt de cântec solemn și îndurerat. Aici se
apropie de psalmii arghezieni, de tiparul poeziei mari.
Amintiți-vă: Nu lua în seamă cântecele grele / cu care
tulbur liniștea de-apoi / sunt leacuri vechi pentru dureri
mai noi / și cântă moartea-n trâmbițele mele (Psalm 6).

Din când în când, fulgeră câte un poem social, cu
ton de pamflet, aproape ca într-o piață de păsări, baruri,
magazine / buticuri izolate, termopane / bătrâni ce scor-
monesc prin tomberoane / aurolaci ascunși printre
ruine. 

Totul se întâmplă în orașul care l-a ucis pe Dumne-
zeu.

V.M.T. se întoarce însă în lumea ei adevărată, să-ți
spăl, lasă-mi, Doamne, cămașa de mire.

După o primă treime de sonete, dintre care multe au
titluri extrem de inspirate, poeme într-un vers în sine
(am ostenit strigând din apa morții), autoarea se cu-
fundă în poemele amintirii, ale liniștii, aude sunetele
unei naturi încremenite în iubire. În altădată, în pâcla zi-
dirii din gol, în suferință de frunză.

Poezia lui V.M.T. este scrisă în orizontul rugii.
Un poem ciudat ca un mister medieval – la poruncă

se cheamă – spune: moartea mi-a spus într-o noapte: /
fă-mi un copil, unul care să vadă pe întuneric / și să fie
orb ziua. Iar în de leac oftează prelung, așa cum oftează
toamna universală: nici să mă umilesc nu mai pot / du-
rerea îmi crește solzi de șarpe sub sâni.

Cartea are și poeme mai construite, cu o anumită ră-
ceală barocă, dar poeta nu este în acestea, ci în psalmii
ei tânguioși, în cântecul lung al unei dureri care sparge

Nicolae Dan Fruntelată

O FAMILIE DE POEŢI
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tiparele cuvintelor. Nu e bigotă, e conștientă pe deplin
de adevărurile din sufletul ei și de puterea alinării prin
rugă. O spune într-un poem mai polemic, în fii înger:
apără-mă, nu mă lătra... fii înger, învață-mă să cred în
veșnicie.

Iată, mai încolo, și un vers cu totul memorabil, chiar
excepțional: scot moartea din mine scriind.

Poemul cuminecare mă trimite la altă filiație. Este o
poezie a închinării în lucrurile simple, a contopirii cu ele,
tristețea e doar un abur, o ceață, pentru că bucuria mare
a cuminecării acoperă totul. Aici se apropie de versurile
Victoriei Milescu, de care vă povesteam, aici este noap-
tea bun pământ pentru crini. Iar în ars poetica, V.M.T.
spune: noi ascultăm vuietul vântului și ne credem / vră-
bii ostenite de zbor.

Cântecul poetei e un zbor între umbră și penumbră,
o respirație în interiorul cuvântului, un fel de elegie chi-
nezească armonizată pe o vioară muntenească: e
burniță acum în dimineață / parcă s-au evaporat toate
lacrimile domnilor poeți. Da, e burniță, toamna cade în
iarnă, putem reciti mari poezii, de pildă Ursul românesc
al lui Beniuc, zicere reinterpretată fabulos, apoi sclipi-
toarele strigăte ale lui Nichita.

Poeta a citit mult, sigur, cu folos. La ea vin ecouri de
lectură, vine sentimentul atât de pur exprimat de neui-
tata Constanța Buzea: Să intru în cuvânt, / cum intră
melcu-n abur după ploaie, / cum intră rădăcina în pă-
mânt.

Valeria Manta Tăicuțu este o poetă deplină. O salut
cu toată bucuria mea de om trecut prin viață și prin poe-
zie și cred că mai are multe de spus.

ÎNCĂ o VoCE A CâMPIEI

Mintea mea, gândurile mele, tot ce scriu astăzi în-
seamnă o întoarcere între amintiri, văd chipuri de oa-
meni dragi, de mari scriitori în preajma cărora am
adăstat.

Am în față cartea unui poet pe care nu l-am întâlnit
niciodată. Se numește Nicolai Tăicuțu, cartea se
cheamă și cum vă spuneam, a apărut la „Editgraph” în
2017. E o carte de o eleganță grafică deosebită, de-
senul de pe coperta întâi e o metaforă totală a câmpiei
mele de Sud: într-un halou de lumină verde-albă, un șir
de fântâni cu cumpănă, ca niște cruci vechi, ca niște
peceți ale veșniciei. Și încep dansurile de cuvinte și de
chipuri. Îl văd pe Ioan Alexandru cu volumul său de
tinerețe, Cum să vă spun (Parcă beau soare amestecat
cu nori / Sunt zeul tinereții și-n lapte mă răzbun). Și pe
uriașii mei frați mai mari, pe Fănuș Neagu și pe Marin
Sorescu, mergând pe un drum fără capăt și vorbind. 

Imaginile mi-au fost trezite de cartea lui Nicolai
Tăicuțu, un autor inteligent, inspirat, ironic până la la-
crimă, sentimental până la streașina Deltei bântuite de
prelucile de cai ale lui Fane, duhul bălții. Zice poetul: La
mine-n Bărăgan / până să ajungă don quijote / să se
lupte și aici cu morile de vânt / acestea (ele, morile de
vânt) / sub greutatea spicelor s-au cufundat în pământ.

O iluzie, o fata morgana care-ți tulbură somnul în ve-
rile secetoase și-ți arde ochii când te uiți în zare și nu
vezi decât iarbă legănată de dropiile care nu mai sunt
și însemnată de ciulini, florile nestemate ale câmpiei ne-

bune. Îți vine să urli imnul sudiștilor duși de istorie în Bă-
răgan, adică: „Mierlița când e bolnavă”. Îți vine să treci
pe lângă Sorescu spunând povestea lui Stan a’
Bărăgăniței. Dar și să cazi în copilărie și să aiurezi un
poem frumos ca o femeie-înger pe care ai visat-o în
noaptea de Sânziene: o, Doamne / în josul movilei / cad
aripi de îngeri / pe sub streșini / de nisip și pulbere / cad
țintele copilăriei din jocul cu praștia. 

Un poem ciudat de tot al lui N.T., poetica stației c.f.r.,
mă duce, unde credeți, tocmai la o piesă fabuloasă (dar
nejucată, evident, niciodată în democrația multilaterală)
a lui D.R. Popescu, o piesă care se cheamă Mireasa
vagaboandă: în stația c.f.r. zeița a oprit un tren nepre-
văzut / din tren a coborât o primăvară neprevăzută / o
prințesă era / nimeni n-a așteptat-o / nimeni n-a ajutat-o
să coboare / așa sunt ei, ca și indiferenți.

Plecând dintr-o poezie frumoasă, nu poți să mergi
decât în altă poezie frumoasă. Și să citezi cu bucurie și
cu admirație: mica pasăre neagră, cea / cu cel mai tainic
tril / nu mai știe zborul / s-a așezat aici în grădina mea
/ pe floarea unicului crin alb / și s-a uitat pe sine.

Sunt în măsură să vă spun că pasărea neagră a pa-
radisului de Bărăgan era o mierlă, sau, cum spune prie-
tenul meu ardelean Ioan Bocșa, o ’nierlă neagră. Iar
poemul este, într-adevăr, frumos de tot.

Cum poți să ajungi altfel la „coțofâște” (etimologie
necunoscută), între Grădiștea și Râmnic, iar acolo, pe
valea Coțofâștii, pot chiar să-l întâlnesc pe nea Fane
Neagu, să bem un vin alb, sec, mult și gratis, cum îi plă-
cea lui și să ne bucurăm de spațiul de vis pe care ni l-a
oferit poemul lui Nicolai.

Nu te supăra pe mine, frate, așa cum zicea un joc
de societate, dar eu nu-ți analizez stilistic, sintactic și
critic poemele! Eu te citesc în grila comunicării poetice
și te consider de-al meu și de-al nostru, ești sudist,
frățioare, ești adevărat și dai strălucire cuvintelor.

Să știi că diminețile sunt îmbujorate încă, să știi că
de facto-2 e altceva decât poezie (te-am criticat, ai ob-
servat, nu?!?), dumneata ești poet, nu textualist de
strânsură, eu te iau în serios când scrii: fiți liniștit! / când
o să vin la serbarea literară / de sfârșit de an (că vorba
vine, nu?) / nu-mi voi lăsa acasă mantia câmpiei.

Știu că așa va fi, știu că spui paporniței mele
oltenești zimbir, dar tot aia este, tot o câmpie ne leagă
ca un cordon ombilical, ca un descântec, ca un blestem.
Și spune, Nicolai, oare n-ai avea sânge de lipovean, că
prenume ai? – fănuș neagu, la foc mocnit / ascultă
poveștile fetei de baltă / (niciodată bătrână fată)/ chira
chiralina fată de baltă.

Și iar mă îmbolnăvești de amintiri și mă duci pe In-
sula Mare a Brăilei, la o ciorbă de pește, cu apă de Du-
năre, cu pești mici fierți și aruncați la câini, cu bucăți
mari de crap și de somn înotând în pătrunjel, în votcă
rusească adevărată și nea Fane, atamanul nostru, ridi-
când paharul și înjurându-ne cu dragoste.

Dacă mi-ai adus înapoi această lume, prietene Ni-
colai, poți să scrii ce vrei, cum vrei, și poeme caprine,
poți să ghicești în palmă, nu te mai poți ascunde nică-
ieri.

Eu te-am găsit o dată pentru totdeauna în acest sen-
timent al câmpiei noastre de sud. Rămâi acolo, nu de
facto, ci de drept, pentru că ești poet cu acte în regulă.

Ți-o spune un sudist și pe ăștia trebuie să-i crezi!
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MIhAI StAN, DIARISt

Până să se decidă să-și strângă, în volumul Drumul
Cărții. Din jurnalul unui editor (Editura Bibliotheca,
Târgoviște, 2018, 491 p.), însemnările din agendă și să
le așeze sub titlul Jurnal, Mihai Stan a trebuit să
depășească anumite temeri: că nu va reuși să se în-
scrie în exigențele jurnalului care presupune consem-
narea cotidiană a trăirilor, înlăturarea divagărilor,
prudență în înfățișarea portretelor unor apropiați. Și mai
ales – scrie el – „că, devenind excesiv de sincer, fără
nici cea mai mică cenzurare a gândurilor, impresiilor,
reacțiilor, voi fi necruțător pentru unii dintre așa-zișii
amici care se vor recunoaște în portretele în acvaforte
în care, inerent, am pus ceva și din umorile mele”. Dia-
ristul se teme deci că procedând astfel ar apărea în fața
celor încondeiați cu caracterul său de „actor social du-
plicitar”. În alt loc, revine iar teama că nu poate respecta
unele exigențe ale genului diaristic: de a face însemnări
„nemțește, ordonat, cu metodă, zilnic”. Conclude: „nu
pot și pace”.

Și-ar fi dorit să aibă dexteritatea de a-și scrie jurnalul
a lui Radu Petrescu: „este uimitor cu notațiile sale zil-
nice datate. Uneori, pentru o zi, doar o frază sau o sin-
tagmă. Totuși ziua nu rămâne neconsemnată. Disciplină
nemțească. N-am fost, nu sunt și nu voi fi capabil de
așa ceva. Consemnez în jurnal când mi-aduc aminte”.

Trecând peste aceste autoreproșuri, este de dome-
niul evidenței că Mihai Stan a avut înțelepciunea de a
consemna ceea ce știe mai bine: viața Societății Scrii-
torilor Târgovișteni, activitatea revistei „Litere”, al cărei
redactor-șef este și care se află în al 18-lea an de
apariție, viața culturală a Târgoviștei. Există câteva seg-
mente ale Jurnalului de interes real. În primul rând,
informațiile despre reprezentanții Școlii de la Târgoviște:
Mircea Horia Simionescu, Radu Petrescu, Constantin
Olăreanu, Alexandru George și Barbu Cioculescu,
editați și în revista „Litere” și de către Editura Biblio-
theca. Scriitori al căror prestigiu s-a răsfrânt atât asupra
revistei, cât și asupra vieții literare a urbei. Alexandru
George, spre exemplu, a fost timp de două decenii in-
vitat de onoare în juriul Festivalului de literatură
„Moștenirea Văcăreștilor”, a fost, mai bine de un dece-
niu, senior editor la „Litere”, i-a fost acordat Premiul
pentru literatură al orașului Târgoviște, al cărei cetățean

de onoare a fost. Toate aceste prilejuri ale întâlnirii cu
Al. George i-au permis lui Mihai Stan să-l cunoască pe
marele critic literar în datele sale reale: nu inabordabil,
nesociabil, infatuat, taciturn, ci „volubil, un fermecător
cozeur, un dăruit povestitor dar și un ascultător recep-
tiv”.

Atras de Editura Bibliotheca, Mircea Horia Simio-
nescu a redevenit scriitor. „Sunt mândru – scrie Mihai
Stan  – că Maestrul m-a preferat, vorba vine, fiindcă eu
chiar știu de ce: de ani de zile el nu mai scria nimic;
lumea literară îl credea epuizat după remarcabilele
proze de până acum; ei bine după ce l-am atras la «Li-
tere» (adesea, unii, ambiguu, își arogă, nu explicit, atra-
gerea/racolarea Maestrului), afirm că MHS a renăscut
ca pasărea Phoenix, nu e nicio glumă, datorită Editurii
«Bibliotheca»”.

Diaristul trece printre importantele succese ale amin-
titei reviste deschiderea în paginile sale a unei rubrici
permanente de prezentare a câte unui poet din Repu-
blica Moldova. În cadrul relațiilor cu scriitori din acest
spațiu cultural, sunt de amintit înfiinţarea unei
subredacții „Litere” la Chișinău și tot acolo a unei subfi-
liale a Societății Scriitorilor Târgovișteni, în fine tipărirea,
în două ediții, a antologiei Poezia acasă, Poeți contem-
porani din Basarabia.

Pe lângă tipărirea, la Editura „Bibliotheca”, a operei
membrilor Școlii de la Târgoviște, alte mijloace contri-
buie la cunoașterea operei lor, cum sunt simpozioanele
cu această temă, comunicările prezentate fiind tipărite
în câteva volume, intitulate Școala prozatorilor
târgovișteni. Receptarea critică a operei lor.

Din jurnalul unui editor este mult mai variat decât s-a
desprins până acum din aceste însemnări ale noastre:
sunt inserate scrisori primite (Mihai Cimpoi, Iulian Filip,
Marian Popa, Sultana Craia, Ana Dobre ș.a.) și emise,
sunt date integral unele recenzii despre cărți ale diaris-
tului, sunt notate aspecte culturale din viața urbei, sunt
consemnate obositoarele relaţii ale directorului editurii
cu bănci, cu trezoreria, în fine, autorul scrie note acide
despre lipsa de respect a unora pentru revista și editura
amintite, ale unui, spre exemplu, Joil de la Fieni.

Este clar că volumul pe care-l prezentăm este o
parte doar din Jurnalul domnului Mihai Stan, fapt care
trebuia spus mai clar, căci volumul debutează cu „pre-
cizarea” Vineri. Nici anul, nici luna, nici ziua.

JURNALUL UNUI EDITOR

Iordan Datcu
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JURNAl DE EDItoR

Recentul volum publicat de scriitorul Mihai Stan,
Drumul cărții. Din jurnalul unui editor (Târgoviște,
Ed. Bibliotheca, 2018, 491 p.), este mai mult decât un
„jurnal de editor”, așa cum arată subtitlul. În sensul că
oricine parcurge paginile sale va înțelege că ele fac re-
feriri la mult mai multe chestiuni decât cele sugerate de
titlu (avatarurile și culisele vieții de editor, relațiile aces-
tuia cu autorii și colaboratorii, „drumul cărții” de la editor
până la cititor, cu lansări și saloane literare, cu târguri
și alte acțiuni în sprijinul penetrării cărților în biblioteci
și spre cititori, ori împlinirile editoriale și proiectele de
viitor, demersurile pe lângă autoritățile și instituțiile ce
pot sprijini actul editorial etc.), respectiv că ele conțin și
numeroase consemnări privind biografia civilă și scrii-
toricească a autorului, dar și diverse însemnări, opinii
și reflecții privind literatura, istoria, cultura, în general,
dar și viața politică și socială la nivel național și local.
Cele două mottouri pe care Mihai Stan le așază în des-
chiderea cărții sale sunt revelatoare pentru modul în
care derulează scenariul acestui „jurnal de editor”.
Adică, o spune diaristul, citându-l pe Orhan Pamuk,
într-un roman (în cazul de față fiind vorba de un „jurnal”)
se pot include, între altele, „și comentarii politice bizare,
părți amestecate din diferite romane, eseuri despre is-
torie și știință, texte filosofice, informații enciclopedice,
povestiri istorice, digresiuni, anecdote și orice alt lucru
la care ne-am putea gândi”, ceea ce va face diaristul
efectiv, avertizându-și cititorul, citând apoi ce spune Mir-
cea Horia Simionescu despre „cum o viață de om, în
cazul de față un scriitor, acumulează întâmplări bune
sau rele, le transformă în evenimente și apoi le transfi-
gurează în poveste”, iar el, cititorul, tot citind și recitind,
va distinge „adevărul curat” pe care-l va întâlni „în mie-
zul labirintic al existenței” și-l va extrage „din rețeaua ar-
borescentă a anecdotei și a fanteziei, înțelegând în final
că existența se trage din nimicul primordial”. De altfel,
într-o consemnare de la finele cărții, diaristul constată
că „jurnalul unui editor” (cum și-a numit cartea) o
cotește subtil către „memorial”, dar nu este nici un „me-
morial”, care să consemneze obligatoriu, retrospectiv și
cinic, deopotrivă, eliberat de teama contemporanilor,
adevărul – fapte, evenimente demne de luat în seamă,
la care a fost martor sau relatarea i-a parvenit de la inși
demni de toată încrederea, cum nu este nici numai un
„jurnal”, plasat în sfera literaturii confesive, punctând, în
oricare dintre aceste ipostaze, opriri în larga arie a isto-
riei, cu note autobiografice inserate, de asemenea, ac-
cidental. Oricum, întâmplările, evenimentele, ca și
persoanele – indivizii ajunși datorită diaristului perso-
naje ale „jurnalului”, cum ne avertizează acesta că
îndrăznește să-l numească – sunt plasate într-un con-
text care are legătură cu literatura, iar părțile de biogra-
fie sunt strecurate potrivit cu ceea ce acesta numește
„fluxul narativ subteran”. 

Cartea lui Mihai Stan este, așadar, o mixtură între

„jurnal” și „memorial”, de unde și încărcătura sa com-
plexă și semnificațiile multiple pe care le incumbă
aceasta. Consemnările, care se întind pe o perioadă de
peste cincisprezece ani, primele datând de prin 2002,
iar ultimele fiind de la începutul lui 2018, se succed fără
datare, ci doar precedate de simple precizări de genul:
„Vineri”, „Decembrie”, „Luni, februarie”, „Aprilie spre
final”, „Sfârșitul lunii”, „Joi pe la 18.00”, rareori apărând
câte o datare de genul: „4 iulie 2017” ori: „De ținut minte.
11 iulie 2017”, însă ordinea urmată de aceste consem-
nări este, evident, conformă cu cronologia temporală a
evenimentelor. În plus, după obiectul lor intrinsec,
putem decela și semnificația extrinsecă a acestor con-
semnări, ceea ce ne obligă la o serie de considerații.

Înainte de toate, Mihai Stan este scriitor, adică pro-
zator, autor al volumelor Clone (2003), Paradis (2004),
Ieșirea din Paradis (2007), Exodul. Clone 2 (2011), dar
și istoric și critic literar, căruia i se datorează volumele
Lecturi empatice (2006), Confreria. Convorbiri și confe-
siuni (2009). Dincolo de însemnările de scriitor, în acest
„jurnal de editor” el este prezent și prin alte ipostaze,
respectiv: prin intermediul Editurii Bibliotheca (pe care
a înființat-o la Târgoviște, în 1997), prin intermediul Re-
vistei „Litere” (al cărei redactor-șef este, din 2000) și
prin intermediul Societății Scriitorilor Târgovișteni
(înființată în 2005, când este ales președinte). De unde
și planurile omniprezenței diaristului în paginile acestui
„jurnal de editor”, adică acesta cuprinde consemnări
care se referă la propria sa persoană (cu o admirabilă
familie – soția, ea însăși scriitoare, cei doi băieți, cu
care, de altfel, se mândrește, și subliniază acest lucru
ori de câte ori i se ivește ocazia, nurorile și nepoții) și la
sine ca scriitor (cu cărțile sale și cu tot ceea ce presu-
pun acestea în planul relațiilor interscriitoricești), dar
mai ales se referă la implicarea scriitorului în „cetate”
(în „cetatea culturală” adică). 

Pe de altă parte, Editura Bibliotheca are o activitate
substanțială (de pildă, până în 2004 publicase deja
280  de titluri, din care 60 numai în acest an), este pre-
zentă an de an la Târgul Internațional de Carte Gau-
deamus, dar și la alte manifestări literare. Se remarcă
însă nu doar prin publicarea unor cărți ale celor mai
importanți colaboratori ai revistei „Litere, cât mai ales
prin apariția unor lucrări de mare anvergură, precum:
Enciclopedia orașului Târgoviște (două ediții, în 2011 și
2012; coordonatori: Gabriel Boriga și Honorius Moțoc)
sau Continuatorii Școlii literare și artistice de la
Târgoviște (2016, autor: George Toma Veseliu), având
în vedere pentru viitor, între altele, Enciclopedia
județului Dâmbovița și Antologia Târgoviște-Chișinău-
Cernăuți, ca să nu mai vorbim de volumele Societatea
Scriitorilor Târgovișteni. Din istoria unei grupări literare
(2013), Litere. Istoria unei reviste de cultură
dâmbovițene, 2000-2015 (2015, coordonator: Mihai
Stan), Bibliotheca. Din istoria unei edituri târgoviștene
(2017, autori: Mihai Stan și Alexandru Muscalu) sau de
volumele care cuprind comunicările prezentate la cele

Stan V. Cristea
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patru ediții ale Simpozionului „Școala Prozatorilor
Târgovișteni”, ori de volumele unor colaboratori ai re-
vistei „Litere”, ale căror contribuții au fost astfel editate
ca o recompensă pentru drepturile de autor (de pildă:
Alexandru George – Litere, litere, Barbu Cioculescu –
Amintirile unui uituc, Mihai Cimpoi – Anatomia ființei.
Școala literară și artistică de la Târgoviște, Ana Dobre
– Litere și sensuri, Iordan Datcu – Revelațiile lecturii,
Nicolae Oprea – Revanșa postumă ș.a.).

De asemenea, revista „Litere” este apreciată ca fiind
una dintre cele mai bune reviste de literatură care apar
astăzi în România, cu colaboratori nu doar din
Târgoviște (unde are redacția principală) sau din Găești
ori din Chișinău (unde, de asemenea, are redacții), ci și
din București și din țară, ba chiar și din străinătate. Re-
vista „Litere” i-a avut colaboratori de marcă pe Alexan-
dru George (primul dintre cei cărora revista le datorează
prestigiul, recunoscut ca atare), Henri Zalis, Gheorghe
Buluță și Radu Cârneci, cu care Mihai Stan a avut relații
aparte, iar astăzi se mândrește cu colaborarea con-
stantă a unor personalități de excepție, precum: acade-
micienii Mihai Cimpoi, Gheorghe Păun, Valeriu Matei,
Vasile Tărâțeanu, ori a altor scriitori din țară (Barbu Cio-
culescu, Mircea Anghelescu, Iordan Datcu, N. Geor-
gescu, Manole Neagoe, Nicolae Scurtu, Horia Gârbea,
Nicolae Oprea, Dumitru Augustin Doman, Ana Dobre,
Florentin Popescu, Titi Damian ș.a.), de la Chișinău (Iu-
lian Filip) și de la Cernăuți (Mircea Lutic) sau din stră-
inătate (Marian Popa, Constantin Eretescu, Eugen
Fruchter), alături de cei mai activi scriitori dâmbovițeni
(Tudor Cristea, George Coandă, Victor Petrescu, Geor-
ge Toma Veseliu, Dan Gîju, Dumitru Ungureanu ș.a.).

În fine, Societatea Scriitorilor Târgovișteni are o
prezență demnă de toată lauda în viața cultură de azi a
Târgoviștei, membrii săi fiind implicați, dincolo de sa-
loanele sale lunare, și în cele mai importante manifes-
tări culturale organizate aici, între acestea înscriindu-se,
în primul rând, „Ziua Culturii Naționale”, Festivalul
Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor”, Sim-
pozionul „Școala de la Târgoviște” (cu cele patru ediții
de până acum, dedicate lui Mircea Horia Simionescu,
Costache Olăreanu, Radu Petrescu, Alexandru George,
anul acesta urmând cea dedicată lui Tudor Țopa), dar
și o suită întreagă de „lecturi publice”. Scriitorul Mihai
Stan este, de cele mai multe ori, cel care are în mână
„bagheta de dirijor” ori participă alături de „nucleul dur”
al societății (cum se exprimă uneori, preluând un ter-
men din politica actuală de la noi), fiind prezent totodată
și la unele manifestări literare organizate în țară (pre-
cum a fost la mai multe ediții ale Festivalului Național
de Literatură „Marin Preda”, de la Alexandria și Siliștea-
Gumești, ori la sărbătorirea împlinirii de către revista
„Argeș” a 50 de ani apariție neîntreruptă) sau la
Chișinău (la primele ediții ale Congresului Mondial al
Eminescologilor, împreună cu câțiva colegi sst-iști). De
asemenea, a fost implicat și în alte acțiuni culturale, pre-
cum organizarea Filialei Chișinău a Bibliotecii Județene
„I.H. Rădulescu” Dâmbovița, Simpozionul „Vladimir
Streinu”, reluat după o întrerupere de mai mulți ani, ori
sărbătorirea lui Tudor Cristea, la împlinirea a 70 de ani
de viață. Totodată, Mihai Stan întreprinde o serie de de-
mersuri pe lângă autoritățile publice locale, în scopul
finanțării de către acestea a unor lucrări și proiecte cul-
turale în care sunt implicate Editura Bibliotheca, Revista

„Litere” și Societatea Scriitorilor Târgovișteni (o repetă
de câteva ori: „nu voi cere nimic pentru mine, ci pentru
proiectele SST”), dar și unele demersuri care să-i ajute
pe unii confrați să acceadă în Uniunea Scriitorilor (astfel
că, de pildă, în 2017, acestea au avut rezultate
neașteptate, fiind primiți în rândurile breslei nu mai puțin
de cinci sst-iști). Nu în ultimul rând, trebuie evidențiat
faptul că, prin intermediul editurii, al revistei și al
societății, dar și personal, Mihai Stan are o relație spe-
cială cu scriitorii din Basarabia, cu efecte benefice în
planul spiritualității românești de pe cele două maluri
ale Prutului, cu reverberații nu numai la Chișinău, dar
și la Cernăuți.

Considerațiile de mai sus ne conduc spre o conclu-
zie evidentă, și anume că putem spune, fără teama de
a greși ori de a exagera cumva, că Mihai Stan este o
personalitate polivalentă, un scriitor interesant, dar, mai
ales, un om de acțiune literară și culturală cum puțini
sunt la ora actuală în țară, iar rezultatele demersurilor
sale se văd și sunt recunoscute ca atare în planul vieții
culturale târgoviștene și nu numai. Mihai Stan este un
om cultural, în deplinul înțeles al termenului, iar vocația
sa ziditoare de fapte culturale cu profunde semnificații
ar trebui să fie luată drept model de către confrații che-
maţi în viitor să le continue.

Revenind însă la acest „jurnal de editor”, trebuie ne-
apărat să relevăm faptul că, în primul rând, în paginile
sale se simt ochiul, mâna și spiritul prozatorului Mihai
Stan, subtil observator și înțelegător al lumii din jurul
său, indiferent că este vorba despre lumea scriitori-
cească, de cea culturală ori de cea politică. Interesante
intarsii cu iz literar și nu numai (precum opiniile despre
demitizatorii Lucian Boia și Neagu Djuvara, ori cele des-
pre zicerile antiromânești ale lui Horia Roman Patapie-
vici), pilduitoare fișe de lectură sau fragmente de roman
ori idei de luat în seamă pentru vreo construcție roma-
nescă viitoare, dar și insolite opinii despre viața literară
și despre Uniunea Scriitorilor (inclusiv despre diriguito-
rul ei de la cel mai înalt nivel, numindu-l adeseori „Guru”
pe președintele Nicolae Manolescu, față de care nu
ezită să-și expună, direct și tranșant, anumite ofuri, căci
a fost ținut vreo zece ani pe tușă până când a fost primit
în rândurile breslei scriitoricești), întrețin interesul în lec-
tura acestui „jurnal de editor”. Interesul este stârnit și de
alte pagini în care diaristul nu se sfiește, de pildă, să-și
manifeste idiosincrazia față de „micul-mare critic din
Fieni”, sintagmă sub care se referă la Ștefan Ion Ghili-
mescu, dar îi ironizează și pe alți scriitori (precum Horia
Gârbea, Ion Bogdan Lefter, Victor Atanasiu, Paula Ro-
manescu) ori își exprimă nemulțumirile trecătoare față
de directorul „Litere”-lor (Tudor Cristea, care, datorită
situației în care se află soția sa, se achită mai greu față
de obligațiile ce i-ar reveni ca director al revistei; ba, la
un moment dat, chiar o spune direct: „culege nemeritat
laurii”) sau ironiile față de unii dintre sst-iști (George
Toma Veseliu, Florea Turiac, Dan Gîju, Dumitru Ungu-
reanu ș.a.). Dar toate astea le găsim într-o construcție
în care raportul dintre realitatea trăită și realitatea trans-
pusă în consemnări, dintre substratul de seriozitate pro-
fundă și cel de modestie nedisimulată, trecând peste
notațiile encomiastice sau ironice, păstrează un echili-
bru în care, totuși, decența este primordială, totul fiind
integrat după o logică vizibilă în ceea ce diaristul
numește „fluxul narativ subteran”…
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Ce reprezintă Ex-temporalele (Editura Casa Cărţii
de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2018, 393 p.) dlui Niculae Ghe-
ran aflăm dintr-o notă strecurată în josul contrapaginii
de titlu. Sunt texte publicate între 1990 şi 2018 „în re-
vistele «Polemici» (SUA), «Adevărul literar şi artistic»,
«Mesagerul literar şi artistic», «Cultura», «Pro Saecu-
lum», «Literatorul», «Apostrof», «Acolada» şi din fondul
epistolar, datate între 1990 şi 2018. Ele întregesc publi-
cistica anterioară din volumele «Sertar» (Editura Insti-
tutului Cultural Român, 2004), «Cu Liviu Rebreanu şi
nu numai» (Editura Academiei Române, 2007), «Liviu
Rebreanu prin el însuşi» (Editura Academiei Române,
2008 – în colaborare cu Andrei Moldovan) şi «Rebre-
niana» (2 vol., Editura Academiei Române, 2017).” Deci
un volum de publicistică, se va spune. Numai că, dacă
„Liviu Rebreanu prin el însuşi” ori „Rebreniana” repre-
zintă cărţi unitare tematic prin chiar obiectul lor, „Ex-
temporalele” au drept caracteristică o diversitate
tematică, cel puţin aparentă, aproape deconcertantă.
Zicem „aproximativ”, pentru că pe de altă parte, cartea
îşi găseşte unitatea prin câteva „obsesii” ale autorului,
care le tratează, în calitatea sa de causeur incurabil,
când tolerant, polemic întotdeauna, când acid sau chiar
de-a dreptul pamfletar. În orice caz, un fel de surâs iro-
nic pluteşte peste toate paginile volumului. Iar umorul e
parte intrinsecă a stilului cărţii. Dar de ce „obsesii”?
Pentru că ele revin frecvent sub condeiul polemistului.
Şi nu numai aici. Pe unele le întâlnisem într-un interviu
acordat Rodicăi Lăzărescu, doar cu un an în urmă. Re-
produs, de altfel, şi în acest volum (pp. 275-285). Care
ar fi aceste „obsesii”, cum am găsit noi cu cale să le
numim? Iată câteva: înţelegerea de la Malta între cei
trei mari – Churchill, Roosevelt şi Stalin – după înche-
ierea celui de al Doilea Război Mondial; marea „înghe-
suială” sau Marea Revoluţie din Decembrie, cum îi
place lui Niculae Gheran să numească evenimentele
din 1989; marea „privatizare” însoţită de marea păcă-
leală a cuponiadei, dar mai ales dezastrul economic,
ecologic, demografic etc. consecutiv; cei zece ani negri
ai regimului Băsescu; amestecul în treburile noastre in-
terne ale ambasadorilor americani, dar mai ales al lui

Hans Klemm; ediţia Rebreanu şi „ratarea” propriei
Opere artistice, deşi recunoaşte că tetralogia Arta de a
fi păgubaş a fost catalogată unanim ca o izbândă.

Pe de altă parte, cartea „musteşte”, pur şi simplu, de
informaţii din domeniul istoriei literare şi culturii, în ge-
neral: amintiri, evocări, schimburi de scrisori cu perso-
nalităţi culturale (Paul Cornea, de pildă), scrisori
deschise către prof. univ. dr. Ion Vlad de la Cluj, ori către
academicieni precum Nicolae Manolescu şi Ioan-Aurel
Pop. Mărturie a bogăţiei informative a volumului stă şi
Indicele de nume de la sfârşit (pp. 383-389).

Diversă este şi maniera, modul de operare asupra
materiei aduse în atenţia cititorului. Capacitatea de a
evoca oameni şi fapte rezidă, de obicei, în faptul că, ple-
când de la o întâmplare oarecare, aceasta se încarcă,
pe parcurs, cu altele, neprevăzute, de unde impresia de
inedit şi prospeţime. Altă dată, punctul de plecare fiind
un caz particular, chiar un fapt divers (condamnarea la
moarte a lui Mircea Răceanu), se ajunge la unul general
(evenimentele din 1989). Constatăm, apoi, că acest caz
general devine, privit din diferite perspective, axul cen-
tral al cărţii. Din el derivă, de altfel, toate „obsesiile” enu-
merate mai sus. Se întâmplă, apoi, un lucru pe cât de
firesc pentru scriitorul care e Niculae Gheran, pe atât
de puţin obişnuit pentru o carte de publicistică: unele
texte sunt de-a dreptul literatură. La Snagov (pp. 71-86)
e o povestire în toată regula, cu întâmplări care mai de
care mai insolite, cu atmosferă de răsfăţ de boemă lite-
rară, cu răsturnări neaşteptate de situaţie. Scriitorul îşi
dă-n petic. Omul nu poate sări peste umbra lui. Nici
scriitorul peste talentul său. (Când îl are!) Şi Niculae
Gheran îl are cu vârf şi îndesat.

La fel e Imposibila despărţire. Cronică parodică
(pp.  246-260). Proiectând în vis înmormântarea unui
confrate, face, de fapt, o radiografie grotescă, în care,
pretextând că specific lui (autorului) îi este să viseze in-
vers decât se petrec lucrurile în realitate, trece în revistă
tot ce-i reprobabil, cu fapte şi oameni, în societatea ro-
mânească contemporană. Se remarcă portretul în culori
satirice al lui Traian Băsescu, intelectuali autentici, dar
persiflaţi, ascunşi sub pseudonime transparente, sfer-

A.Gh. Olteanu

O CARTE CU MULTE ADEVĂRURI
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todocţi gălăgioşi precum Becali ori Vanghelie. Totul e
deci pur artistic, preluat, parcă, dintr-un draft al tetralo-
giei sale, mai exact din ultimul volum, Bordel nou cu
şteoarfe vechi. De altfel, la pp. 290-302 ne întâmpină
textul intitulat Marina călăreaţă, un dialog în pragul ale-
gerilor prezidenţiale din 2014, avându-l în centru, ca su-
biect/obiect, pe Traian Băsescu, nenumit, dar
transparentizat prin fapte. Surpriza vine la sfârşit, când,
într-o notă de subsol, aflăm că textul făcea parte din
Bordel nou cu şteoarfe vechi, dar că „a dispărut inexpli-
cabil la paginare”. „Va fi – precizează autorul – introdus
în sumar după cap. XII”.

Un loc important în latura artistică a Ex-temporalelor
lui Niculae Gheran îl ocupă portretele. Nu e însă vorba
de portrete statice, aşa-zicând clasice, ci de portrete di-
namice, în mişcare şi evoluţie, uneori întinzându-se, în
timp, pe decenii. Beneficiază de ele oameni exemplari,
personalităţi de marcă ale culturii noastre. Printre titu-
lari: Al. Piru (Conu Pirache, pp. 303-311; Pornind de la
o poză, pp. 312-320), Paul Cornea (din perspectiva dia-
logului cu Daniel-Cristea Enache în Ce a fost. Cum a
fost): Doi paşi înainte, unul înapoi, pp. 155-162,
D.R.  Popescu (Leul albastru, pp. 237-245). D.R. Po-
pescu e prezentat, prioritar, în ipostaza sa de preşedinte
al Uniunii Scriitorilor din România, aşezat, ca unul care
„a tăcut şi a făcut”, alături de cei mai de seamă condu-
cători ai obştii scriitoriceşti: Liviu Rebreanu, Zaharia
Stancu. Alte portrete: Alexandru Zub (Aducere aminte,
pp. 189-202), Ion Vlad (Scrisoare deschisă către un
prieten, pp. 193-202).

De prisos să adăugăm că, în numeroase texte, e fo-
losit dialogul, ceea ce, la o primă aproximare, n-ar intra
în canoanele publicisticii. Dar trebuie să ne întrebăm de
îndată: există oare un canon al acestui tip de scriere?

Apropo însă de „obsesiile” despre care vorbeam la
începutul acestui demers. Aceea care revine cel mai
frecvent în atenţia scriitorului şi, prin urmare, a cititorului
este marele jaf săvârşit în economie după evenimentele
din 1989 prin aşa-zisa mare „privatizare”. Cel mai ro-
tund ni s-a părut a fi exprimată la p. 287, care, de altfel,
merită a fi citată in extenso: „Luând în serios pledoaria
potrivit căreia statul nu-i bun gospodar – de unde nevoia
privatizării, ca unică soluţie a binefacerii naţionale –
aveam să asist la prăbuşirea întregii economii, la pier-
derea locurilor de muncă, la pauperizarea unui întreg
neam – concomitent cu exodul milioanelor de români –
, s-asist neputincios la pierderea masivă a unor intelec-
tuali de mâna întâi. «Să ne mutăm în altă ţară» –
spunea premonitoriu Goga, într-un context ostil. Halal
treabă. Şi asta de ce? Pentru că trăim într-o ţară cu în-
locuitori, într-un scenariu istoric cu o distribuţie başan-
chioară: în locul lui Carol I de Hohenzollern, joacă
Werner Klaus Iohannis; în locul Brătienilor, doamna
Alina Gorghiu, dublată de Raluca Turcan; în locul lui
Iuliu Maniu, Aurelian Pavelescu. («ăla mic, cu capu’
mare»), în locul lui Titel Petrescu şi Lucreţiu Pătrăş-
canu, Victor Ponta şi Liviu Dragnea; cu predecesori ca
Silviu Brucan – la obârşie negustor de piei de cloşcă,
reprofilat în profesor universitar, făr’ de liceu, de nuiaua
căruia şi elevului Iliescu îi e teamă – sau Traian Bă-

sescu, pe mări şi oceane comandant de navă, mai
lungă decât un teren de fotbal, pe care, treaz-beat,
putea merge drept sau împleticit în voie, pe uscat mic
negustor de cafea, ţigări, whisky, blugi şi lenjerie fină,
parfumuri şi medicamente. Să ne mirăm că trăim într-o
ţară în care caracuda s-a transformat în delfin, iar ordo-
nanţele au devenit generali, unde nişte terchea-ber-
chea, trei lei perechea, au ajuns miliardari, fără să
producă nimic, decât vânzând din averea statului? Des-
pre ce corupţie vorbim, când ţara asta a fost şi e fărâ-
miţată bucată cu bucată, cu acte-n regulă? Care-s şi
unde se află adevăraţii angrosişti, ca să nu le spun stă-
pâni? Mai existăm ca stat suveran sau am devenit co-
lonie?” Sau: „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 ni-
mica şi pe datorie, în timp ce mulţimea era prostită cu
«marea privatizare» renumită «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 acă-
tării «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 de a elimina din co-
durile juridice acuza «Sabotarea economiei naţionale»,
una dintre marile învinuiri aduse Răposatului de cei
care, până la data execuţiei, îi fuseseră slugi, javre in-
teresate să tacă. Tel maître, tel valet!” (p. 359). Dar pro-
blema aceasta şi toate consecinţele ei revin cu
obstinaţie în multe pagini: 92, 94, 98, 140, 148, 149,
150, 172, 216, 232, 233, 272, 358, fireşte, uneori la
modul aluziv, alteori mai sumar ori mai detaliat.

În prelungirea primului citat de mai sus, mai exact al
întrebării din final, „Mai existăm ca stat suveran sau am
devenit colonie?”, vine atitudinea ambasadorului ame-
rican Hans Klemm, surprins în mai multe pagini (361-
362, 365). La pagina 353, citim: „Trecut-au anii în
nădejdi, iar majoritatea românilor ce se vor stăpâni în
ţara lor îi aşteaptă şi azi [pe americani, n.ns. A.Gh. O.],
dar nu pe domnii Gitenstein şi Klemm, care s-au plimbat
şi încă se mai plimbă ca Vodă prin lobodă pe plaiurile
noastre, dând dispoziţii ca pe propriile moşii, nominali-
zaţi ca ambasadori ai SUA sub mandatele preşedintelui
Barak Obama, care fuse şi se duse”... „Cert e că mani-
festările celor doi diplomaţi amintiţi mai sus – preluate
şi de alţi colivari, prin contaminare şi lipsă de ripostă a
oficialilor noştri – sunt în afara oricăror uzanţe diploma-
tice, nu şi le-ar fi permis ambasadorii români în SUA şi-
n ţările acreditate, unde, în cel mai fericit caz, ar fi fost
chemaţi la ordine, de regulă, însă, expulzaţi fără drept
de apel. «Noi suntem români» – vorba cântecului –, ca
la noi la nimeni, oameni cuminţi, disciplinaţi, deşi moni-
torizaţi, departe de cei solidarizaţi la Vişegrad sau cu
acces la viza Schengen, în aşteptarea unor zile mai
bune, ce va să vie, amin.” (p. 354).

Alte aspecte: „târgul” de la Ialta: „Înainte de a ne
scoate ochii între noi – cum n-au făcut nemţii după sfâr-
şitul falimentar al celui de al Doilea Război Mondial –
să nu uităm că nefericitul destin a fost rodul unei înţele-



lector

223SAECULUM 5-6/2018PR
O

geri tripartite semnate de Churchill, Roosevelt şi Stalin.
Mari personalităţi în paginile istoriei universale, în ochii
mei vor rămâne veci-pururi tartorii unui negoţ macabru,
tocmit pe 50 de ani de robie.” (p. 269), reîntâlnit, ca fapt
istoric mârşav, şi în alte pagini: 350, 370, de pildă.

Personaje malefice: Traian Băsescu, al cărui portret
diabolic ne urmăreşte ca o stafie în multe texte: Cum şi
de ce. Întreabă-te, domnule! (pp. 220-228); Imposibila
despărţire. Cronică parodică (pp. 246-260); Marina că-
lăreaţă (pp. 290-302), text încheiat într-o notă amară,
cultivând un echivoc: „Noi suntem români, Noi suntem
români, Noi suntem urmaşii lui Traian”; Frica (pp. 348-
356); Aviz amatorilor (cu şi fără cătuşe) (pp. 357-366).

Totuşi, adevărata unitate a cărţii lui Niculae Gheran
nu e dată, cum ni s-a părut, de aceste „obsesii”, deşi
ele îşi au rostul lor bine determinat, ci de stilul scriitoru-
lui, înţeles în sensul cel mai strict, definit lapidar de către
Buffon: stilul e omul. Nimic mai adevărat în ce priveşte
cel puţin Ex-temporalele de care ne-am ocupat.

Focşani – Piaţa Moldovei şi Biserica Domnească

Rodica Lăzărescu

CU HOITUL POEZIEI PE MASĂ

După şapte ani de tăcere doar lirică, fiindcă eseistul
şi-a făcut auzit glasul în revistele „Ateneu” şi „Vitraliu”
(unde „mai scriam un fel de studii despre iubire / nişte
nimicuri un serial pe cât de penibil / pe atât de absurd
mizând pe cititori ipotetici”) ori în volumul „Semne din
cărţi” (2013), Dan Petruşcă iese din aparenta, înşelă-
toarea sa lene levantină (ce-l prinde, „după cafea”, în
„hăţişul orelor plictisitoare şi inutile”, „dintr-o zi incertă
şi mahmură”), se întoarce la Ea (căci „jar în coaste / am,
ca să mă-ntorc la ea / în genunchi, c-o temenea / de cu-
vinte încălzit / par uituc, mă las minţit / şi mă rog pe-o
pagină // lumii în paragină”) şi le propune iubitorilor de
poezie o nouă plachetă, „Oarecum anacronic” 1, cu
numai 23 de titluri. (Care titluri s-au regăsit, în ultimii
ani, prin revistele „Vitraliu”, „Convorbiri literare”, „Pro
Saeculum”…)

La 13 ani de la primul său volum2, lui Dan Petruşcă
poezia nu-i mai stă însă pe genunchi. Din „deschiderea”
ingenioasă (dacă am vorbi în termeni epici, poemul care

deschide volumul este deznodământul „poveştii”, timpul
prezent al relatării), aflăm că o găseşte „iarăşi” „moartă
pe stradă”, „îmbrăcată în aceeaşi rochie de mătase / viu
înflorată”, dar „căzută într-o poziţie / cam teatrală”. O
duce acasă, stă „cu hoitul poeziei / pe masa lungă din
living”, îi face disecţia, frumoasa „mireasă inevitabilă” e
parcă croită pe interior de penelul unui Picasso („inima
ei / este în locul colonului, creierul i s-a pitit / în pântec,
intestinul subţire e încolăcit / ca un şarpe, în ţeastă”).  

Tot ce urmează după primul poem pare a fi o recon-
stituire a faptelor/evenimentelor ce au dus la deznodă-
mântul acesta. 

Fiindcă poezia nu venea să i se mai aşeze pe ge-
nunchi, plecat s-o găsească, Dan Petruşcă  bate „co-
claurii internetului”, răscoleşte facebookul, umblă „prin
piaţa din sudul oraşului după / căţeaua asta de poezie
/ care se-ncurcă printre picioarele pieţarilor” sau rătă-
ceşte „pe străzi / prin metrou cluburi parcuri cârciumi
muzee / încercând s-o surprind pe ea dezbrăcându-se”. 
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Într-un univers desacralizat („de o vreme / îngerii nu-
mi mai răspund la salut / iar Dumnezeu s-a retras în ca-
mera lui”) şi deliricizat („o femeie […] susţinea / în nişte
poeme dintr-o carte a ei / că este o pizdă lirică”, un fel
de Ereb – precizează subţire-ironic autorul, trimiţându-
i pe noii consumatori de poezie să „consulte mitologia!”
– „unde se naşte / cum altfel decât în dureri / poezia”),
într-un univers golit de cultură („noi, când chiuleam de
la şcoală, mergeam / la bibliotecă”) şi văduvit de muze
(„pe foaia aceasta albă / se naşte iarăşi nimicul / nici nu
cred că vei mai găsi ombilicul / vreunei stări, vreunei
idei / nu ai la îndemână nici măcar / poala unei femei…
”), când „totul s-a spus / şi […] nu mai era nici un subiect
/ despre care să se scrie”, poetul e în ipostază arghe-
ziană, „pe drum pe lângă / abia scriu cu mâna stângă”,
şi se preface „a fi interesat cam / încotro se îndreaptă
poezia”, pe unde trebuie ea căutată… 

„Lasă naibii dulcegăriile / şi alte asemenea”, îi răs-
punde un Verlaine contemporan,  configurând o artă
poetică adaptată vremurilor: „prozaismul / concretul co-
tidianul strada cluburile / înseamnă mult mai mult /
decât blegul tău aer metafizic”, „scrie despre cum te tâ-
răşti la serviciu / cu autobuzul, cu tramvaiul, cu taxiul /
scuipă şi priveşte apoi de aproape / scoate limba, înjură
/ bate-le cu palma peste fese / pe Beatrice, pe Laura”,
culminând cu îndemnul (amintind de celebrul vers din
„Art poétique” [1874]: „Prends la rhétorique et tords-
lui son cou”): „furios bagă mâna sub fusta / metaforei şi
smulge-i desuurile”. 

Deoarece „trebuia să înţeleg într-o zi că lumea / este
cam expirată”, iar „solemnitatea începuturilor” „s-a risi-
pit”, Beatrice şi Laura sunt înlocuite cu Sexy Brăileanca
ce „ar fi putut s-o încurce pe Diotima / în discursul ei
despre dragoste”, sunt date uitării şi „târfele templelor”,
„baiaderele din templul Lingam”, „hetairele Rhodopis
Aspazia Teodota / Cebes Neera Leontion” ori „Acca La-
rentia cea mai nobilă târfă”, chiar şi „Miţa Biciclista” şi
„Mariana Cur de Fier” din mitologia autohtonă a dome-
niului „au fost surghiunite / în ce zăpezi…”! În locul lor,
prin cartiere, bovarica „Maria Elena Ioana sau Geanina
cu y” are momentul ei de răzvrătire, fuge de acasă fiin-
dcă bărbatul „e mitocan că flori nu-i aduce / aşa cum în
telenovela ei preferată / Fernando îi oferă Concitei”, dar
revine la domiciliul conjugal „cam ciufulită”, continuă să
gătească, să spele, evident „privind îndelung / şi oftând
/ la telenovele”. 

În aceeaşi stare de paradis în destrămare, de „lume
în paragină”, se află, nou pentru lirica petruşciană, şi
Ţara, descrisă, ar zice unii, prin tehnica postmodernistă
a acumulării şi enumerării, eu optând pentru modelul
caragialian, din „Moşii (tablă de materii)”: „se văd se aud
manifestanţi piaţa steaguri pancarte / iubita ţara târfe
teatru expoziţii huligani / maşini arzând filarmonică scu-
tieri / weekenduri grătare fumegând bidoane / goale de
plastic bere vin manele Vivaldi”. Ţara „plictisită leneşă
dispreţuitoare”, care „renunţa deja într-o clipă la orice

cazanie / la orice orizont mitologic”, tăindu-şi rădăcinile,
tradiţiile, ignorându-şi istoria, trăind într-o continuă „te-
lenovelă bucurii plictis / […] singuri şi fără inspiraţie /
exersăm uitarea ca naţiune / şi tăvălim prin Evropa vo-
cabule până / schilodim cu evlavie limba română”. Ţara
în care, mai nou, Ion e John, Maria e Mary, „sfârşitul de
săptămână e weekend”, iar tatăl de familie „munceşte
mănâncă doarme / prin Europa”… Ţara cu interlopii ei
ajunşi multimilionari care fac legea („am câteva vile-n
oraş, pe pante de deal / şi de munte câteva ranch-uri şi
cai / nişte fabrici, nişte restaurante […] am o nevastă,
copii de bani gata / care îmi cheltuiesc averea, vreo
două / dame de companie…”) şi cu politicieni ce acordă
câte un „interviu elitist patriotic / din care aproape citez:
România este / un proiect istoric de succes, iar românul
/ e un produs genetic foarte valabil, vă spun eu / care
am călătorit”. 

Cu toate acestea, „deşi nu mai este la modă”, poetul
„oarecum anacronic uşor expirat” continuă să viseze,
să spere, s-o caute pe Ea. În nişte „vremuri în amestec”
când „e mult mai comod / să nu simţi nimic” şi într-o
lume în care până şi „zeii au ajuns de mult personaje /
iar Dumnezeu e deja mult mai ieftin”, când „auditoriul
[…] e mai degrabă / interesat de gust, decât de idee”,
Dan Petruşcă, „sfânt beţiv şi povestaş”, ţine „morţiş” să
scrie un poem, „ceva delicat violent şi ironic / despre un
fel de prezent”. Scrie deci cum „vreau să ajung la un
market de cartier / hotărât să-mi împrospătez rezerva
de whisky”, cum iese „în iureşul de maşini”, trece
„strada la semafor cu nişte câini maidanezi cu pietoni /
gesticulând frenetic vorbind zgomotos / unii la telefonul
mobil jucând pokemon go”, intră în market, „hălăduiesc
o vreme buimac printre rafturi”, cum îi iese în faţă „o mi-
nunăţie de babă”, „cu ochi spălăciţi / faţă pergamen-
toasă, pudrată aiurea / cu părul rar, blond-cenuşiu” şi
„buzele unse cu ruj ţipător”…

E şi acest recent volum tot o istorie cu Ea, „am vorbit
am visat-o am scris despre ea…”, Ea fiind când Poezia,
când Iubita/Femeia, când Moartea, chiar şi Ţara, într-
un graţios amestec de înţelesuri, sau e poate numai
Poezia, joc secund, născându-se din toate acestea, tot-
deauna în oglindă („[î]i pândesc fiecare mişcare / la nes-
fârşit repetată-n oglindă”). 

Şi o istorie cu El, poetul, Orfeu coborât în Hades
după Euridice ori poate Lot scăpat din infernul Sodomei
(„nu-ntoarce capul!, nu-ntoarce capul”), continuând să
o caute pe Ea, ca-ntr-o telenovelă fără sfârşit – până
când „mă trezesc în zori pe înserat / c-am tot glumit,
m-am tot jucat // că mi-a ajuns cuvântul cu silă pân’ la
os / şi simt enorm / şi văz monstruos”. 

„Am găsit iarăşi poezia moartă pe stradă…”

1. Dan Petruşcă, „Oarecum anacronic”, Editura Limes,
Floreşti, 2018, 111 pag.

2. „Poezia îmi stătea pe genunchi”, Editura Universitas
XXI, Iaşi, 2005
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LA CURŢILE DOMNEŞTI

PE ARGEŞ ÎN SUS…

77 reprezintă numerele revistei „Curtea de la Argeş”
apărute din anul înfiinţării (2010) până în momentul în
care conducătorul publicaţiei, acad. Gheorghe Păun,
s-a hotărât să-şi adune într-un volum editorialele (77 de
editoriale, Editura TIPARG. Piteşti, 2017). 

De ce 77? „Pentru că 50 mi s-a părut un număr mic,
iar 100 nu e neapărat mare, dar, nu ştiu de ce, parcă e
«tocit», prea «rotund» – 77 e pe la mijloc şi pare a avea
şi un colţ lovit cu ciocanul, vorba lui Nichita Stănescu
[…] Plus că 77 e un număr «dublu magic», improvizez
«numerologic», ierte-mă specialiştii.” Fiind vorba nu
doar de un excelent om de cultură, ci şi de un matema-
tician de anvergură mondială, îl credem fără a mai cer-
ceta!

Pornită la drum din „locul cel mai românesc din Ro-
mânia”, în decembrie 2010, cu un ţărănesc „Doamne-
ajută!”, revista „domnească” din prima capitală a Ţării
Româneşti, cu un nume ce „sugerează nobleţe, ele-
ganţă”, „are sentimentul şi simte responsabilitatea par-
ticipării la istorie”. Îşi propune a fi o publicaţie fără
politică, fără elitism, fără provincialism, fără polemici
gratuite. Să fie o „punte între românii de pe cele două
maluri ale Prutului, între românii de pretutindeni”, să în-
treprindă acte recuperatorii – recuperarea interbelicilor,
a diasporei, a postbelicilor, să aplice numai cenzura bu-
nului-simţ, să practice şi să promoveze „un stil: al fires-
cului cordial-elegant”.

Citind articolul-program şi editorialele din primele nu-
mere (cu aceeaşi valoare programatică), lectorul are
posibilitatea comparării, poate pune în balanţă ce s-a
intenţionat şi ce s-a realizat! Evident, cu condiţia de a fi
un cititor fidel al publicaţiei!

Iar citind volumul de acum, se poate urmări deveni-
rea unei reviste, modul în care se perfecţionează din
mers, răspunzând imperativelor momentului/epocii. Ast-
fel, în 2014, din „nevoia de românism”, este înfiinţată o
nouă rubrică ce va pune accentul pe sentimentul de
apartenenţă la sufletul românesc.

Despre ce scrie editorialistul Gheorghe Păun? Des-
pre Eminescu, despre „prejudecăţi şi tabuuri”, despre
„bolile lumi”, despre centru şi periferie (chiar în serial!),
despre „bucuria de a lucra” (unde în altă parte ar fi mai
îndreptăţită discuţia despre mitul sacrificiului pentru
creaţie decât aici, în umbra Mănăstirii Argeşului?), des-
pre „prea folositul concept de «politically correct», pa-
ralizant adesea…”, despre „goana după  «altfel»…”,
despre lupta „cu ca şi-ul” provocător de urticarie şi des-
pre salvarea prin cultură, despre Grigore Moisil şi Solo-

mon Marcus, despre Academia Română la 150 de ani
de la înfiinţare, şi încă multe altele.

Într-o vreme când „orice poate fi minimalizat, ironi-
zat, înjurat, «desfiinţat» doar pentru plăcerea unui joc
literar, pentru a proba o intransigenţă devenită scop în
sine (adesea, cu motivări de grup sau cu interese igno-
bile)”, la Curtea domnească de pe Argeş în sus se scrie
istorie! Închei şi eu precum editorialistul: Doamne-ajută! 

***

DESPRE CERUl ŞI PĂMâNtUl PAtRIEI

Doar din pământul patriei – cartea semnată de
Horia Bădescu, apărută la Editura Şcoala Ardeleană
(Cluj-Napoca, 2018) în cadrul Proiectului editorial dedi-
cat Centenarului Marii Uniri, reuneşte texte publicate în
ultimii ani în revista „Curtea de la Argeş”, cărora li s-au
adăugat tableta „Sfântul de la Densuş” şi alocuţiunea
„Transilvania mea”, elogiu acestei părţi de Ţară către
care „politica inimii” i-a îndreptat paşii mai întâi „tânăru-
lui valah argeşean”, tatăl său, mai apoi, lui însuşi.  

Fiindcă „nu poţi afla cine eşti dacă nu-ţi afli mai întâi
rădăcinile, dacă nu desluşeşti puterea pământului şi cu-
loarea cerului din locul în care norocul ori nenorocul te-a
adus pe lume…”, Horia (nu întâmplător numele „crăişo-
rului”!) Bădescu este într-o continuă scotocire şi tălmă-
cire a faptelor, a întâmplărilor, a „semnelor”, căci norocul
a făcut/a vrut ca „rădăcinile” să-i fie în pământ arge-
şean, iar „cerul” să i se arcuiască deasupra capului în
Transilvania, la Cluj: „…adevărat este că rădăcinile
aduc seva adâncurilor în înflorita coroană a pomului,
dar la fel de adevărat este că doar binecuvântata lumină
a cerului îl face nu numai să rodească, ci şi să fie.”

Despre ce scrie Horia Bădescu? Despre sine şi des-
pre Ţară – „Mă trag din ţărani, adică din cei ce au făcut
ţara”, despre „axiomele cuvântului” , căci „am devenit
prea puţin atenţi la ceea ce ne spun cu adevărat cuvin-
tele, în vorbăria generalizată a contemporaneităţii, nu
le mai auzim avertismentele, adevărurile severe menite
să ne păstrăm pe calea cea bună şi-n adevărul umani-
tăţii noastre”, „vieţuim în osânza vorbăriei în care se lă-
făie «mahalaua planetară»”, uitând sau ignorând că „noi
vom trăi cât cuvintele noastre”. Despre „confiscarea
dreptului nostru fundamental: acela de a fi noi înşine.
Ca oameni şi, uneori, ca popoare”, despre „românitate”
şi despre acea „imbecilă cenzură a politiquement cor-
rect”. Despre ortodoxia noastră care „păstrează în stră-
fundul ei filonul transcendent originar”, despre miturile
Meşterului Manole şi Mioriţei, despre ţăranii care când-
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va „cereau pământ; acum pământul strigă după ţărani!”,
despre satele noastre „pustiite, îmbătrânite, triste” şi
satul global ce se închină numai moralei banului, des-
pre „Sfinţii Bartolomei-ţărani”, „sfinţii ţării ridicându-ne
monumente cu pieile lor jupuite”. Despre „omul caragia-
lian [ce] era un fel de român care putea deveni Româ-
nul. Dacă n-a şi devenit cumva!”. Despre „istoria
românilor [care] n-a fost «vreun lucru mare»! Dar nici
mai mic decât al altora!”. Despre poetul silezian trăitor
în anii de început ai veacului al XVII-lea Martin Opitz,
„un cronicar” al istoriei noastre, al însuşirilor etnice şi
artistice, morale şi politice, „de o probitate desăvârşită,
un analist subtil şi pătrunzător, dublat de un condei poe-

tic de cea mai pură vocaţie”. Despre oştire, despre mă-
reţia orei astrale de la 1 Decembrie 1918, dar şi despre
„taifunul dihoniei oarbe măturând ţinuturile sfinţite cu
sânge şi lacrimi”… Şi despre „zavragiii de astăzi, pentru
care Centenarul împlinirii acelui vis, Marea Unire, stâr-
neşte mai puţin interes decât hărţuielile politice, zaţul
neostoitei sete de putere, hăuliturile maneliştilor ori fiţele
îmbogăţiţilor nesfârşitei noastre tranziţii”. 

Iar peste toate se rotunjeşte, precum „ciuperca” nu-
cleară, rău prevestitoare, dramatica întrebare-avertis-
ment ce trage cortina la finalul acestor tablete: „Mai
suntem în stare să rostim cu inima-n pumn şi cu răsu-
flarea tăiată: «Trăiască România Mare!»?” 

Monica Grosu

STRADA POEZIEI

În peisajul atât de bogat al liricii optzeciste se si-
tuează și poezia Victoriei Milescu, autoare complexă
și poetă autentică, traducătoare și jurnalistă cu o activi-
tate literar-culturală de reală anvergură. Semnând zeci
de volume de versuri sau traduceri, Victoria Milescu s-a
impus cu un lirism propriu, definit de verva imagistică și
recuperarea imaginarului, pornind chiar de la realitatea
zilei. Între titlurile cărților sale de poezie se regăsesc:
Bun venit, Decembrie (1994), Șlefuitorul de lacrimi
(1995), Zâmbet de tigru (2001), Flacăra nevăzută
(2007), Fenomenele fără cauză (2011), Existențele fas-
tuoase (2013), Cununa de flăcări (2014), Cenușa verii
(2015), Feeding Illusions (2015), Deriva sentimentelor
(2016) ș.a., multe dintre acestea fiind în ediție bilingvă.

Strada lăcustei (București, eLiteratura, 2017) este
unul dintre volumele recente, un frumos proiect editorial
ce crește din întrebări și răspunsuri, glisând pe margi-
nea unor simboluri-cheie, cum ar fi strada, spre exem-
plu. În mod evident, strada constituie o expresie a
liberului arbitru, dar se ancorează foarte tare și în spațiul
urban, aglomerat, confuz de multe ori, asimetric și labi-
rintic. Libertatea alegerii unei direcții potrivite, a unei
ieșiri, a unui drum cu sens poate fi motiv de forță în
acest univers liric a cărui tectonică suferă modificări,
metamorfoze și înfățișări contrastante. Sentimentul
morții e și el prezent, aproape constant, în modulații
când ironice, când grave. 

Orașul pierdut (al copilăriei și al iubirii) coagulează

toate străzile, toate poveștile trecutului și viitorului, căci
toate se reîntorc mereu aici, în toposul sacru, dunărean,
deschis largului mării, eternității, nemărginirii: ,,Pașii tăi
m-au găsit/ în orașul de la gurile Dunării/ pașii tăi în
urma mea/ călcându-mi umbra diformă-n picioare/ nimic
nu le stă în cale/ pașilor ce cheamă alți pași
ducându-mă/ la masa cu oameni triști/ părând că pe
mine mă așteaptă/ am mâncat, am băut/ cuvintele se
încăierau, se devorau/ ce veseli eram noi, fumând o
țigară de foi/ convinși că moartea ne ocolește/ căutând
pe cineva mai puternic, mai bun/ ce încăpățânați eram
noi, plutind/ pe deasupra pământului/ văzând numele
altcuiva/ pe crucea din fruntea convoiului/ preotul
cădelnița, grăbit să ajungă la cununie/ pașii tăi sunau
îndepărtat/ al cui nume l-a scris orbul pe masă/ al cui
nume l-a strigat pasărea la fereastră...”.

Viziunile Victoriei Milescu poartă o amprentă a
tristeții și a tragismului. Deși izvorăsc din realul cotidian,
din imediatul clipei, ele se deschid spre oniric, spre jocul
cvasi-ficțiunii, dezvăluind lumi personale, caligrafii ale
neantului întrezărit de spaime, pre-simțiri, exasperări.
Strada însoțitoare se confundă cu cei care o traver-
sează, într-o stranie împletire destinală, căci înainte de
toate, strada înseamnă memorie, real convulsiv și
desen cu infime detalii ale umanității. Prizonier pe pro-
pria stradă, omul își trăiește condiția printr-un tulburător
exercițiu de înțelegere și rezistență: ,,Strada care te
însoțește/ în călătoriile de zi sau de noapte/ în esca-
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pade/ în lungile căutări ale celor ce au trecut pe aici/ cu
pași grăbiți ori încetiniți/ strada pe care zilnic o calci în
picioare/ cu bocanci, cu sandale/ fără nicio șansă de
reabilitare/ strada cu terase și baruri și case/ unde pa-
riezi pe ziua de ieri/ strada cântând la chitară, la cratițe,
oale/ cu ferestrele sparte de un flutur miop/ cu tonete
de înghețată de zmeură, cu porumbei /.../cu manechi-
nele din vitrine condamnate/ la nemișcare, la zâmbetul
umanoid/ strada cu boli fără speranță/ fără interdicții la
adicția iubirii/ strada pe care încă alergi/ să prinzi ultimul
tramvai cu cai/ strada pe care arunci monedele mici,
aurii/ și scuipi versuri nemuritoare/ fără să o privești în
ochi, sunt eu...” (Rezistă până mâine).

Specifice acestei poezii îi sunt dinamica viziunii și
jocul de limbaj, expresivitatea rezultată din amestecul
registrelor semantice și disponibilitatea spre fantezie,
spre libertate creatoare și autoreflexivitate. Unele ima-
gini sunt suav erotizate, în acest scenariu liric intrând și
Moartea, prezență stranie, demitizată, amenințătoare,
pe aleile pavate ale orașului. Întreaga poezie a Victoriei
Milescu este mărturia unui dialog cu măruntele întâm-
plări ale ființei, dispersări nenumărate ale concretului
înspre o zonă superioară, evanescentă, de căutare și
autodefinire. Prozaicul lumii se deschide în înțelesuri
postmoderne, reformulate, înregistrate în profunzimea
gândului și a devenirii interioare. Se remarcă, în acest
context, claritatea transpunerii lirice, tonalitatea ușor im-
perativă, reveria ce acutizează sensurile, senzațiile,
amărăciunea trecerii: ,,Au mai rămas/ pe fundul ceau-
nului/ câteva zile/ numai bune de uns pe pâine/ au mai
rămas în farfurie, pe masă/câteva zgârciuri din fericirea/
imensă, neroadă, de odinioară/ a mai rămas un surâs

într-o cană/ a mai rămas din mine o ciocârlie/ urcând cu
trilul ei ascuțit/ spre lumina pârjolitoare a ochilor tăi...”
(Restul e totul).

Anotimpul acestor poeme rămâne însă iarna, cu nin-
sori interminabile, bacoviene, cu dezastre sufletești și
priviri înghețate, cu marile întrebări despre viață,
moarte, iubire, poezie. Ultima poezie a volumului, inti-
tulată Sunet continuu, se desfășoară ca un fluid, aca-
parând în curgerea sa toate contururile obiectelor,
înfășurând în muzica-i proprie lumea, anotimpurile, cu-
lorile, narcoza iluziilor: ,,Ninge continuu, cursiv, rectili-
niu/ ninge ca și cum cerul plânge/ cu lacrimi modificate
genetic/ ninge cu mici ființe trăind doar câteva clipe/
ninge cu fulgi uriași fără puterea/ de-a se împotrivi că-
derii în gol /.../ ninge frumos, tainic/ de aseară ninge fără
oprire/ cu bucurie, cu spaimă/ cu zilele îndepărtate ale
tinereții/...ninge cu muzică rock, metal, reggae/ când pe
plită fierbe prima parte a zilei /.../ ninge cu nerușinare...”.
Regăsim în aceste versuri un superb pastel în cheie
postmodernistă, un dans al fulgilor și al ființei, când in-
consistent și ascensional, când corporalizat în suferință,
banalitate, absurd. Din această tensiune se ivește poe-
mul, compensativ, sentimental, ironic, visător și uneori
temător: ,,poemul coboară treaptă cu treaptă/ se teme
de lume, de vremea rea/ aleargă în teniși printre auto-
cisterne/ spre universuri, multiversuri...”.

Strada Lăcustei propune o poetică a pregnanței, a
notațiilor neconvenționale, îndreptate spre sine, spre to-
posurile interioare, obsesiv ancorate în vecinătatea co-
tidianului, acolo unde autoarea, Victoria Milescu, poate
înregistra lumea în totalitatea ei, halucinantă, acutizată,
fascinantă.

Poetă, prozatoare şi eseistă, Mariana Zavati
Gar dner ne întâmpină cu un nou volum, unul dinamic
şi multilingv, Carrrousel (versuri în limbile română, en-
gleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, greacă şi
rusă, Editura Singur, Târgovişte, 2017). În acest carusel
al limbilor, intră stările şi emoţiile autoarei, ea însăşi fiind
angrenată într-o astfel de experienţă trans-lingvistică
(specialist în filologie, profesoară în Anglia şi România,
traducătoare etc.)

Volumul se deschide cu grupajul de poezii în limba
română, prilejuind plonjarea într-un univers al perma-
nentelor zbateri cotidiene. În mod evident, toate aceste
poezii sunt străbătute de un fior al neliniştii şi neaşezării,
stări provocate în bună parte de condiţia generală a exi-
latului. Neliniştile exilului seamănă cu ,,depărtarea ce-
rului fără culoare”, cu ,,picăturile de tăcere în întuneric”,
cu ,,valurile fără somn”. 

Mariana Zavati Gardner practică o poezie de notaţie,
printre peisajele preferate înscriindu-se cele marine.
Marea Neagră este invocată adeseori, ca pecete a des-
tinului personal, ca emblemă a dorului şi a viselor ,,în-
cordate de vânt şi furtuni”. Zilele şi nopţile se succed în
galop, amestecând speranţele cu remuşcările, aştepta-
rea cu tăcerea: ,,semnele mării fără întoarcere/ cum mă
zbat în lumea mea cea nouă…” Unele versuri au o di-
mensiune interogativă, subliniind ezitările destinului, in-
certitudinea, căutarea: ,,Cu nimicuri sertare/ drapează
praf peste ceea ce-a fost/ şi ceea ce-ar fi fost.” (O cioară
se face umbră pe perete)

Metafora centrală rămâne cea din primul poem,
Pomul vieţii, la fel de misterios, la fel de intangibil şi as-
censional. Viaţa se leagă, în concepţia autoarei, mai
mereu de vis, de imagini fulgurante ale trecutului şi vii-
torului, încifrate mai întâi, nuanţate mai pe urmă:

NELINIŞTI POETICE
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,,Pomul Vieţii cel tainic/ contemplă fereastra deschisă/
în grădina mea cu vise compuse// A crescut înalt cât şi
mine/ de atâţia ani fără glas/ în oglinda cu făgăduinţe şi
vise// Mi-a tăiat răsuflarea în zori/ acel prim magic
boboc/ floare brodată-n azur şi peniţă// Zi cu soare,
noapte cu lună/ enigmă cu clopoţei acvatici/ ţipăt în
viaţă, un ţipăt şi-atât// Pomul Vieţii cel tainic”.

Fără stridenţe, mai mult contemplativă, această poe-
zie caută recluziunea în amintire, în gând, în vis. Aşa
apare la orizont ,,Strada bunicilor”, la fel de bine contu-
rată ca în realitate, cu detalii decorative în plin dezacord
cu oraşul de acum: ,,Fragmente de frunze/ Fior în vânt/
Uitate din anul trecut/ Vegetaţie speriată// Praf stelar si
ceasuri/ Roi de cuvinte, momente/ Imagini contorsio-
nate/ Stare unduită de frică// Torente de corbi grămadă/
Valuri, valuri deasupra/ Oraşului meu sculptat/ În min-
ciuni articulate fluid” (Fragmente).

Versurile Marianei Zavati Gardner din acest volum
transcriu cel mai adesea notaţii febrile, marcate de me-
lancolie şi solitudine, ca şi de viziuni lapidare, mizând
pe tehnica postmodernă a acumulării sau a enumera-
ţiei: ,,Nelinişte/ uscăciune/ Ceruri negre/ uragane
apoase/ Himere/ direcţii adverse/ Ape uscate/ nisip
spulberat/ Ceruri fără culoare/ vânturi bolnave/ Tei ză-
păciţi/ flori spulberate” (Nelinişte).

În aceeaşi manieră sunt scrise şi celelalte grupaje li-
rice în limbi străine, în rândul cărora găsim fie poezii
inedite (în engleză, în franceză), fie traduceri ale aces-
tora (în germană, italiană, spaniolă, greacă, rusă).
Această notă compozită defineşte noul volum al autoa-
rei, Carrousel, deschizându-l spre un public mai larg şi
făcându-l mai accesibil, fiindcă depăşeşte barierele unei
singure limbi.

După o carieră de redactor la diferite tipuri de publi-
caţii şi după mai multe volume de proză şi studii critice,
Dumitru Augustin Doman s-a întors la dragostea din-
tâi, la povestire*. Autorul, cu instinct sigur narativ, este
şi o conştiinţă critică avansată ce inoculează universului
ficţional şi un mesaj de textualizare autoreflexivă. Cu
relativ puţine cărţi, dar foarte multe premii, Dumitru Au-
gustin Doman s-a bucurat de o bună primire critică sus-
ţinută de nume importante, precum Gheorghe Grigurcu,
Al. Condeescu, Magda Ursache, Radu Călin Cristea,
Radu G. Ţeposu ş.a.

Cărţile publicate sunt: Povestiri cu contrapunct,
Ed.  Albatros, 1985, Sfârşitul epocii cartofilor, Ed. Ca-
lende, 1999, Meseria de a muri, Ed. Calea Moşilor,
2007, Concetăţenii lui Urmuz, Ed. M.L.R., 2007, Moar-
tea noastră cea de toate zilele, Ed. Timpul, Iaşi, 2008,
Generaţia ’80 văzută din interior, Ed. Tracus Arte, 2010,
Cititorul de roman, Ed. Pământul, 2010, Sâmbătă, du-

minică şi alte singurătăţi, Ed. Tipo Moldova, 2014.
Evenimentele nu se ciocnesc, personajele nu sunt

nici proşti, nici nebuni şi nu vorbesc în contradictoriu,
iar viaţa se află în curgerea lentă a actualităţii şi norma-
lităţii, adică pendulând între banalitate, derizoriu şi sen-
zaţional care este tot banalitatea gonflată de micile
rateuri ale mecanismului social. Chiar şi în spaţiul res-
trâns, povestirile performează o viziune socială, o per-
spectivă a lumii contemporane. Textele din acest volum
sunt doar nişte eşantioane, nişte tăieturi din evenimente
şi confruntări mai substanţiale, un fel de eşantion de
prezentare pentru lumea pe care o conturează. Textele
acreditează naturaleţe şi fluenţă, o cursivitate subtilă,
lucruri nu tocmai uşor de realizat în nişte texte concen-
trate, adică foarte scurte. Acţiunea, cel mai adesea, are
un debut fulminant, chiar impulsiv dar şi un final parcă
realizat cu securea, imprevizibil şi înainte să se lumi-
neze liniile de acţiune ale textului.

Autorul încearcă să diversifice tipologia comică, in-
tegrând în naraţiuni scurtissime şi puşcăriaşi, ţigani, chi-

Aureliu Goci

PROZE SCURTISSIME ŞI SATIRICE
FĂRĂ INTENŢII MORALIZATOARE

* Dumitru Augustin Doman, Zbateri facile, strădanii fertile,
Editura „Bibliotheca”, Târgovişte, 2017
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rurgi, depanatori de electrocasnice, avocaţi şi chiar un
poliţist, în timpul liber, rugat să ajute la furat un hoţ de
saci de ciment (Poliţistul complice).

Cele 49 de proze – scurtissime – sunt (sau numai
par?) neterminate, nefinalizate, lăsate în stadiul de
ciornă – ceea ce provoacă imaginea de finaluri, de în-
cercări de a pune punct naraţiunilor. Desigur, ele sunt
„momente”, în sensul caragialesc, decupaje secvenţiale
din timpul fiinţării dar distorsionate de lentilele sarcas-
mului şi oficiind un fals ceremonial. Naraţiunile flash
concentrează rizibilul, pitorescul, anecdoticul, fără a ex-
plicita finalitate morala, din care scot la suprafaţă comi-
cul entuziast, umorul ironic şi desigur, absurdul
existenţei lor comune din epoca noastră.

Povestirile, intersectate, au o mare varietate de si-
tuaţii şi tipologii variabile care aminteşte de Jurnalul în
fărâme al conaţionalului nostru Eugen Ionescu. Aş
spune că spiritul de observaţie – se vede ascendenţa
gazetărească a autorului – este mai puternic decât sim-
ţul umorului şi acţiunea evoluează în mare viteză încât
nu mai rămâne timp să se convenţionalizeze tiparele
umorului de tip dramaturgic, dialogic, caragialesc.

Tema principală rămâne comunicarea şi distribuţia
informaţiei într-o societate a comentariului şi a punctelor
de vedere care relativizează adevărul într-o apocalipsă
previzibilă.

Fireşte, niciun model de societate nu e perfect, dar,
cel puţin, în perioada modernă democraţiile nu s-au su-
părat pe literatura umoristică şi satirică. Sau nu au ară-
tat-o cu două excepţii: nazismul şi comunismul au
interzis creaţia satirică şi au internat în lagăre pe scrii-
torii care ireverenţioşi îndrăzneau să ironizeze sistemul
măcar printr-o ambiguitate sarcastică.

Autorul performează, la vedere, o gamă largă de
abordări a mecanismului social, nu devine explicit nici
comic nici moralist: pamfletar voalat, povestitor minima-
list, moralist reţinut, spirit conversativ, caută să se facă
invizibil în text, cu obiectivitatea camerei de luat vederi,
lăsată să funcţioneze singură la un colţ de stradă, rea-
lizând instantanee dinamice, decupaje cu posibilă va-
loare de reprezentativitate. 

De altfel, autorul nu marchează formula sa literară,
nu-şi precizează tipologia sau finalitatea, prozele sunt
doar... superlative („... una şi una!”) cu o largă deschi-
dere spre întreg universul societăţii contemporane. Ex-
plicit, el nici nu vine dintr-o tradiţie literară asumată, ci
din practica publicistică, din gazetăria dedicată exclusiv
cotidianului fierbinte şi nu este complet detaşat câtă
vreme se implică în analiza realităţilor de contact. 

Deşi este vorba de o poveste simplă, Mielul negru
cu şase picioare, autorul dezvoltă o formulă compactă,
literaturizată, de comentariu social, vascularizat politic,
ca în „momentele” lui Caragiale. „Într-un sat din Oltenia,
o oaie albă a fătat un miel negru cu şase picioare. Cum
ne aflăm în era INTERNET-ului, vestea s-a răspândit cu
repeziciune. Şi, în zona lui Petrache Lupu, s-a strâns
lume, popor, presă scrisă şi audio-video, specialişti,

analişti. Să dezbată.
La început, au ieşit la rampă radicalii. Mielul e negru,

are şase picioare, s-a născut pe 13 ianuarie, e limpede
că are pe dracul în el, deci trebuie împuşcat, înţepat cu
cuţitele în inimă, ars până la ultimul oscior iar cenuşa
să fie îngropată la şapte metri adâncime. Dar preotul
din sat zice că Domnul nostru Iisus Cristos a zis că. O
babă ştirbă crede că e un semn de sus (de la Preşe-
dinte?) se interesează o vecină, de sus de tot, de la
Dumnezeu, că prea ne-am înrăit şi-o să vină sfârşitul
lumii. Dumitru lui Niţă, patronul cârciumii de la răscruce,
cel mai respectat om din sat, zice cu voce de bariton:
«Bă, ascultaţi ici-şa la mine.» Directorul şcolii, se uită
drept în ochii verzi ai tinerei reportere TV, tuşeşte scurt
şi dă sentinţa în microfonul învelit într-o blană de miel
negru: «În opinia mea, este vorba de un fenomen». Me-
dicul veterinar nu mai ştie un caz de o asemenea ano-
malie congenitală şi subiectul (hm!) să supravieţuiască.
Dar specialistul, doctor în psihologia animalelor, opi-
nează că... şi că... dar mai ales că... Fetele cu micro-
foane pleacă să asculte alte păreri, mai puţin avizate.
Bisisica albă din fundul Olteniei a fătat un miel negru cu
şase picioare.”

Caragiale, printr-o parabolă şi autorul, indirect, prin
motivul pe care şi l-a ales fac o mărturie de aderenţă la
realităţi şi implicit de viziune realistă: „...Eu nu pot gândi
sus când umblu cu picioarele goale pe coji de nuci.
Viaţa banală a mea, a noastră, a tuturor românilor, iată
ce mă interesează, iată ce-mi atrage irezistibil atenţia.
Ferice de cei ce pot să gândească sus, nesimţind pe ce
calcă jos! Groase tălpi trebuie să aibă” (I.L. Caragiale)

Există în carte câteva episoade „moromeţiene” pe
care autorul nici nu le obscurizează ca o întâlnire de
personaje, de evenimente, din acelaşi univers rural care
nu s-a schimbat prea mult într-o epocă ceva mai scurtă
decât un secol: (Clasa ţărănească merge în Paradis,
Ninsoarea din ajun), dar şi proze ale lumii suburbane
sau decupaje din universul proaspeţilor îmbogăţiţi sau
a unor ziarişti nepricepuţi.

Ironia este la ea acasă, după cum autorul nu evită
şarjele burleşti, sau aluziile culturale, sau „microsioane”
– cum zicea Vasile Băran, un alt autor comic al lumii ol-
teneşti – despre ţigani sau adventişti.

Amănuntul etnografic nu e esenţial şi uneori autorul
pare să concureze  tipologia moromeţiană a ţăranului
din Vlaşca şi Teleormanul Munteniei, cu lumea din
dreapta Oltului.

„Momentele” şi „schiţele”, în total 49 de proze scurte,
„una şi una”!, ca dimensiuni între o jumătate de pagină
şi trei pagini şi ceva, devin flash-uri de investigaţie pu-
blicistică, dialoguri sau istorioare retezate scurt, fără
final sau intenţii moralizatoare. Aşa că timpul de lectură
se scurge aproape în mod egal cu datul paginilor şi cău-
tarea subiectului, enunţat în titlu. Este şi aceasta o per-
formanţă şi o sincronie cu lumea referenţială de la
începutul mileniului.
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Prin „Humanitas”, scriitorul-teleast Radu Paraschi-
vescu ne arată cât de mărunţi sunt unii... în măreţia lor,
afişată cu ostentaţie pe micul ecran. Spiritual, persiflant
şi lucid, publicistul surprinde, în scene autohtone, apa-
riţii şi limbaje care mai de care mai hazlii, dar agramate
şi care siluiesc bunul-simţ şi gramatica. Eroi: redactori,
fotbalişti, politicieni (ori politruci), mulţi impostori, cu
aere de vedete, „candidaţi” de profesie, totul în 68 de
secvenţe-vestejiri ale moravurilor dâmboviţene, cu par-
ticiparea „extraordinară” a „Două mături (care) stau de
vorbă” – titlu fără de comentarii. Plastic, expresiv, în stil
Radu Paraschivescu.

Fin observator şi moralist, estet incisiv şi cu proprie-
tatea termenilor, erudit, scriitorul vede „enorm şi simte
monstruos”, portretizând figurile ridicol-groteşti care po-
pulează (şi poluează) media tv. Cu argumente, surâ-
zând subtil şi nimicind, cu voluptate: „megamicul”
(sovietic, cândva), pe un „făt-frumos de abataj”, cu amă-
răciune faţă de un organism menit a veghea şi taxa, a
face terapie extensivă mizeriilor televizistice.

Autorul satirizează pe cei ce vând iluzii (medica-
mente aiuristice), publicitatea evazivă, pe un magnat-
grandoman şi infractor, pe un „rapsod parohial”, pe acei
puşcăriaşi-„scriitori”, o faună a falselor ştiri, bombastice
şi catastrofice, nesocotirea istoriei tragice, lovind sub
centură, pe drept, cu umor, cu ironie, aparent cu cinism.
Dar mereu cu dreptate, jocurile de cuvinte având plas-
ticitate, haz şi demonstrând ignoranţa, incultura, nesim-
ţirea multor lucrători la... rea-vedere [n.n.].

Vexat de o „eră a ticăloşilor”, Radu Paraschivescu
condamnă defrişările, emisiunile de pe diverse canale
tv, lipsa de discernământ, de gust, de ex-punere a ade-
vărului simplu, de eclipsă a credibilităţii. I-am reco-
manda (cu deferenţă) să întregească nişte nume (de
ieri, e adevărat), căci nu toţi le ştiu (sau le ştiau) prenu-
mele. De tristă amintire.

„Eroii” acestui as al observaţiei şi al ştiinţei ridiculi-
zării, prin titluri şi note, prin sintagme inspirate, sunt, de
regulă, şarlatanii tv., demagogii şi criptocomuniştii cu
pretenţii, veleitarii şi îmbulziţii la vreo ofertă comercială.
Dar şi delatorii, ignoranţii, manipulatorii de serviciu. Ma-
nelismul şi inadecvările de orice fel. Adică tot ce atro-

fiază bunul-gust, bunul-simţ, normalitatea.
Spiritul de turmă şi credulitatea, un băţos romancier

prolix, reclama stupidă, sfertodoctismul din emisiunile
sportive, mereu cu exemplificări, cu nume şi fapte/acte
ce stârnesc râsul, dar şi râsu-plânsu, se întâlnesc, ne-
fericit, cu paraziţii din televiziuni, care sunt „invitaţi” a se
şcoli, cel puţin la nivel elementar. Dar şi la a renunţa la
„oracole”, la expresii şi clişee, la limba de lemn [n.n.].

Gafele, erorile, violenţa verbală, comportamentele
ce ţin de „părerologie”, de ifose, de conferinţe de presă
sunt ilustrări ale semidoctismului crunt, etalat cotidian,
fără jenă, fără clipire. A crede că tot ce e nou e (mai)
bun ca înainte e iarăşi o eroare. Amendată de autorul
„măturilor” ce vorbesc (adică: steril, inutil, dar strângând
gunoiul...). „Ca şi”-ul e amendat, dar şi traducerea ure-
chistă, întrebările inepte ale unor reporteri. Ca într-un
rechizitoriu umoristic, ca o salvgardare a limbii române.
De personaje cu acces liber la „9”. Nu e notă, ci... spital!
Comedia de limbaj, senzaţionalul sunt dezavuate me-
todic, cuprinzând şi horoscopul, pe atleţii „ubicuităţii”,
pe acei pseudo-lideri demni de Orwell, gafele unor fot-
balişti, clişeele şi bombele-sexi, aşa-zisele „dive”, de
mucava...

Dar accentele satirice sunt puse (de autor) pe mi-
niştri, pe cei care tutuiesc şi abuzează (amputează)
limba română, „creatori” ai unei limbi paralele (cu reali-
tatea, cu uzul curent/corect), mulţi „eroi” redevenind (şi
prin exprimare) farseuri, escroci, panglicari, oratori de
bâlci. Până să vină „CNA să-i ia” (parafrazând), ideal ar
fi ca multe televiziuni să-şi măture (din grilă) greşelile,
pe lucrătorii inculţi (inclusiv de la rubricile de „meteo”),
pentru a nu-l mai obliga pe Radu Paraschivescu să se
ocupe de abateri – rele – clişee – bălării lingvistice. De
româna „cu fixativ”. Alungând kitsch-ul. Zoaiele lustruite.
Lipsa de discernământ.

Goana după rating s-ar potoli (şi) prin titluri – pe bur-
tieră, corect redate însă (marca R.P.) ca: Hoandră la
Irealitatea, Nu-l atingeţi că ne mângâie, Moţiunea de
centură, O sentinţă amicală, Unt cu ochelari, Magna
cum fraude, Retevei, Vacarmul silenţios, Tanzanezul
care înmână, Furcţionarii dau de furcă, Doctor horroris
causa, Caşismul de stat, Cerţile dispar, Pretutindenarii,

Ştefan Vida Marinescu

O TELE-FRESCĂ SATIRICĂ
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După Revoluție, Costel Balint, profesor de educație
fizică, arestat în zilele decembriste, a devenit militant în
linia întâi a Memorialului Revoluției, autor a peste zece
cărți-document, de arhivă istorică, intrate în bibliografia
de referință a Revoluției Timișoara ’89. Închis în 16 de-
cembrie, eliberat în 20 decembrie, Costel Balint a cu-
noscut pe propria-i piele contorsionările  Revoluției și
s-a simțit dator să „dea seamă” despre timpul istoric
trăit.

Pasionat de istorie și în special de cea recentă din
contextul unei geopolitici angrenată într-o odisee fără
sfârșit de „război și pace”, scrie despre conflictele de
război la scară mondială, de la „Visul american” și aten-
tatele din 11 septembrie 2001, până la războiul din Siria.

Autor de cărți-document, după „Arde Orientul”, 2017
– rod a 25 de ani de documentare, în noul volum, „Nord
Vest Sud Est” (Ed. Eurostampa, Timișoara, 2018,) vine
de data aceasta cu o formulă nouă, romanescă, de
graniță, cu o cronică-roman, în care prezintă războiul
din Afganistan, dus între americani cu trupele aliate și
talibani, particularizat într-un flash al unei înfrângeri a
americanilor într-o confruntare de la Jalalabad.

Fulgurații literare, cu imagini artistice, apar și-n
cărțile documentare, preconizând direcția spre imagi-
narul artistic. 

Subiectul este prea proaspătă rană deschisă ca să
fi fost destul timp pentru distanțare și ficționalizare la
rece, de aceea sunt puține romane despre acea pe-

rioadă talibană. Este o mixtură între document și roma-
nesc, atât  prin localizările reale (Kabul, Jalalabad, Kun-
duz, munții Herat etc.) și conflictele armate reale, cât și
prin personaje, care, precizează autorul, sunt reale (cu
schimbările de rigoare de nume).

Autenticitatea descrierilor este atât de veridică, până
la detaliul infim, plină de concretețe carnală, încât nu
poate fi doar din imaginație ori din filme documentare.
Are prospețimea unui jurnal de război al unui combatant
real, preluat de un narator, trecut de la persoana întâi a
confesiunilor, la persoana a treia a relatărilor unei voci
auctoriale distante, din exterior. 

Perspectiva nu e însă a unui narator imparțial, ci a
unui reflector dintre supraviețuitori, implicat afectiv, em-
patic, într-o narare ostilă talibanilor. Aceștia „bărboșii”,
gardieni roboți, au o imagine grotesc caricaturală, ca a
unor „brute cu mutră de maimuță (…) lătrând ordine
scurte, pe care prizonierii terorizați se grăbiră să le exe-
cute întocmai”. 

O replică, „Dumnezeu și-a întors fața de la noi”,
amintește de scena apocaliptică „ne-a acoperit pămân-
tul lui Dumnezeu”, din romanul „Ultima noapte de dra-
goste, întâia noapte de război” al  lui  Camil Petrescu
(participant efectiv la război).

Romanul este ca pandant la articolele fierbinți și do-
cumentarele de război ale lui Adelin Petrișor (reporter
de război, implicat și talentat cronicar), prezentând
aceeași realitate de război sub formă romanțată – for-

Maria Nițu

COSTEL BALINT DESPRE EROISMUL
SUPRAVIEŢUIRII 

ÎN RĂZBOIUL TALIBAN

Tablou, lingou (de ce nu: „lingău”), cavou, Dragomirări
şi energie vicoliană ş.a. Precum şi vorbe de duh (mos-
tre) ca: gloriole, discreţie diafană, ispravă mezeliformă,
alpiniştii abuzului, stafia decenţei, jinduitor, glas abraziv,
praznicul neroziilor, balta publicitară, titlu infamant, pun-
găşiile (cu bijuterii), manipulare piromanoidă, dezmăţ
sangrinar, micţiune imposibilă, mârlan poluant; dar şi
calambururi de cancan, precum: „Ştiroşima şi Naga-
sanchi”. Aţi observat, desigur, reformulările, accentele

satirice, jocurile de cuvinte. Memorabile.
Asanând arealul limbii române, vom fi telespectatorii

unei civilităţi a privirii şi a rostirii, alt-fel... ne vom com-
place într-o „fermă” a animalelor, promiscuă şi obtuză,
într-o „horă a mimicii”, a perplexităţii. Curat murdar!

Adoraţii – admiraţii (nedisimulate): Şora, Liiceanu,
Cărtărescu, Mihăilescu, Maniu, Vulcănescu... O carte
vie, necesară, de ucis buruienile... publice.
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mulă cu bătaie mai largă, cu mai multe șanse să sensi-
bilizeze mai puternic mulțimea de dincoace de frontul
de luptă. Este un document viu, ce  umanizează dure-
ros reportajul – să percepi faptele, dincolo de minte, cu
senzorii emoționali, într-un impact afectiv mai puternic. 

Cu scene ca de film horror, de thriller, lectura este
greu de suportat până la final pentru cei neșcoliți la
atrocități și obișnuiți cu căldura căminului dintr-o țară
neconflictuală. 

Scene dure sunt prezentate în stare brută, fără
edulcorări, ca o eviscerare, notată într-un proces verbal
sau dare de seamă într-un SF al căpcăunilor. Printr-o
strategie narativă de roman continuu tensionat, o
acțiune care începe luminos, cu speranță, are finalul
dur, tragic. Scenele de terorism sunt la paroxism, într-un
profesionalism al diabolicului, când tortura fizică se îm-
bină cu cea psihică, până la dezumanizare. Un prizonier
dintr-un lot din urmă cu un an, în lanțuri și cătușe, tor-
turat pentru distracția talibanilor, pus să latre și să stea
ca un câine în două labe, să primească două-trei boabe
de orez, sfârșește în nebunie grotescă, prin a deveni
om-câine turbat, la simpla comandă „mușcă”, mârâie și
sare să sfâșie. S-au batjocorit toate limitele, și întreba-
rea retorică e „până unde poți accepta să te înjosești
pentru a supraviețui?!” 

Epopeea este a unui lot de prizonieri de război,
soldați, tanchiști, parașutiști americani și europeni,
supraviețuitori adunați de prin văi, după lupta de la Ja-
lalabad, în care talibanii au ieșit victorioși, într-un marș
spre un lagăr taliban de prizonieri. Sentința se știe: „lun-
gul drum ne va decima mai mult decât luptele”.

Creasta munților Kunduz este o frontieră care des-
parte două direcții: nord-vest și sud-est. Direcția, prin
pădure este de la nord vest la sud est, ca un cod al con-
voiului, ce dă și titlul cărții, sigle deopotrivă pentru Oc-
cident și Orient. Marcajele celor patru puncte cardinal,
cele patru zări, în aceeași măsură universalizează cal-
varul drumului și al războiului mereu prezent pe harta
lumii. 

În acest cadru, se conturează psihologia unor per-
sonaje tipologice, specifice războiului, simbolice pentru
situații limită: învingătorii și învinșii – sub postura ex-
tremă de prizonieri, iar dintre aceștia, supraviețuitorii.

Marșul lung, de săptămâni și luni, cale de 500 de
km, amintește de „Lunga călătorie a prizonierului”, ro-
manul lui Sorin Titel, dovadă că indiferent de timp și
spațiu psihologia de război este similară.  

Într-o programată contextualizare politică se
vorbește despre directive europene, despre acordul de
la Geneva, despre drepturile omului, umanitarism și sta-
tutul prizonierilor în legislația internațională etc., dezba-
teri politice eficiente eventual în comentariul auctorial.
Când însă sunt inserate în replicile soldaților terorizați
de gândul supraviețuirii, dau uneori un dialog cu tentă
de prefabricat, tezist. Devin comentarii ce par inadec-
vate stărilor tensionate ale prizonierilor, în fața unui in-
amic consacrat ca fundamentalist, care nu știe despre
democrația europeană, de alte legi ori principii, decât
de fanatismul său religios. Avea codul propriu, Sharia,
singura autoritate era Coranul pentru „viteazul popor

afgan”.
În mentalul colectiv, cuvântul „taliban” este personi-

ficarea terorismului, a răului fundamentalist.
Vectorul obișnuit se schimbă: învinșii sunt americanii

și aliații europeni, soldați, tanchiști, lunetiști, iar învin-
gătorii sunt „bărboșii talibani” care au o ură crâncenă
contra americanilor. Gardienii calificați erau duri, impa-
sibili, insensibili, reci ca niște automate, dezumanizați,
surdo-muți la vaiete, cu o neomenească lipsă de orice
sentiment „loveau cu nepăsare, parcă executând o
muncă oarecare, incapabili să zâmbească, să întindă o
mână de ajutor sau să-și însoțească loviturile cu înju-
rături ori blesteme”. 

După principiul diversitate în unitate și conform altui
principiu că în situațiile extreme se dezvăluie caracterul
adevărat al omului, în acea epopee a supraviețuirii,
când trebuia să învingi în acel marș triada: foame, obo-
seală, sete, în psihologia prizonierului sunt marcate ti-
pologii diverse. Unii sunt corecți, cu simțul
camaraderiei, al prieteniei și al demnității (Dany, Marius
elvețian, naiv credea în puterea „acordurilor”, caporalul
Alex, locotenentul Zarra) până la escroci, lași, trădători,
ticăloși etc. (Biro, cu rucsacul plin cu provizii furate de
la ajutoarele Crucea Roșie, să supraviețuiască, „mai
bine un șobolan viu decât un erou mort”).

Prizonierul era americanul înfrânt, „ucigaș înrăit”,
„pleavă capitalistă”, criminali de război care trebuiau să
se căiască, pe când talibanii erau „luptători pentru
pace”.  

Dany, parașutistul canadian, tânărul entuziast, per-
sonajul principal, când depusese jurământul militar, la
19 ani, încă mai credea că „armata este o experiență
exaltantă și măreață”. După acele luni de suferințe, de-
vine un prizonier bătrân și înfrânt  Era ca un asteroid în
jurul căruia gravitau personaje trecătoare din trupele
aliate, canadieni, francezi, corsicani, alsacieni, nemți,
afro-asiatici ,afro-americani, dominicani etc. Acel petic
de lagăr horror se profila ca un Turn Babel cu toate
națiile și speciile umane, un compendium de antropo-
logie.

Personajele episodice sunt schițate en passant, dar
bine individualizate prin două-trei epitete concise, plas-
tice, relevante. Sergentul Iann „un suedez corect și in-
tegru” care s-a impus ca model de demnitate,
parașutistul Dessi, „un zburător” ce simula diverse boli
„fire slabă și vicleană”, Raiss „un lăudăros cu chip
ascuțit de dihor” ş.a. 

În aceste condiții, temă fundamentală este liberta-
tea, liminal, în subconștientul fiecărui actant. Fiind pri-
zonieri, privați de libertate, aceasta era visul existențial.
Corolar, bântuia continuu gândul evadării, căci moartea
era sigură cu asemenea călăi. Au încercat să evadeze,
au fost prinși, generând altă categorie „evadați
recuperați”. Când ești un evadat, o parte de libertate e
câștigată și ții cu dinții de ea, cu acea stare „de om hăi-
tuit”. Deși devii din nou prizonier, al zonei, al lipsei de
mijloace de hrană și deplasare și al distanței ce-l separa
de libertatea totală, încă în colivie. Chiar și când ai doar
gândul evadării, e așa frumoasă libertatea tânjită și ima-
ginată. „Important este să încerci totul, să nu lași nicio-



lector

233SAECULUM 5-6/2018PR
O

dată garda jos.”
Finalul, pentru că schimbul de prizonieri avea să fie

făcut, se aștepta să fie luminos, cu jubilația dobândirii
libertății, glorios, ca o sărbătoare pentru supraviețuitorii
deveniți astfel eroi. „Șobolanii de la Jalalabad” trebuiau
să devină „eroii de la Jalalabad”. 

Dar nu  a fost să fi așa. Supraviețuitorii, înregistrați
ca simpli „foști prizonieri”, au fost recepționați ca recu-
zită din procesul birocratic administrative. Schimbul de
prizonieri era schimb de ștampile, documente ameri-
cano-afgane, ca un schimb de marfă în care nu conta
nici cantitatea și nici calitatea, câți prizonieri au mai
ajuns supraviețuitori și în ce condiții – ca să se ascundă
asasinatele în masă. Din două sute de prizonieri, soldați
căliți pentru focul luptelor, au murit rând pe rând
torturați, asasinați și au supraviețuit cincizeci,
înfometați, sleiți de puteri, la limita dintre viață și moarte.  

Se presupunea că și-au regăsit libertatea după un
lung drum al prizonieratului în infern, dar de fapt se
schimba un coșmar cu altul. Capătul acelui drum infer-
nal însemna începutul unui alt drum de calvar, era acum
temnița interioară, coșmarul interior. Nu vor putea trăi

liniștiți, să simtă starea de seninătate și lumină din nor-
malitate, vor fi mereu bântuiți de acele zile, nopțile lor
vor fi coșmaruri, zilele la fel temnițe ale tăcerii, pentru
că nimeni nu va mai vrea să retrăiască acele momente,
repovestind pentru mulțimea curioasă, însetată de can-
canuri. Revenirea la  normalitate nu mai era posibilă.
Avuseseră grijă talibanii să-i însemne pe viață. 

Libertatea visată nu mai exista, odios, criminalii
știuseră să o distrugă și pe viitor, inculcând teroare în
respirație și-n somn. Eliberați de cătușele de la mâini și
picioare, dar cu cătușe pe tot restul vieții  în ochi, în
minte, în inimă și suflet. „Pentru a putea pătrunde din
nou în lumea celor vii, aveau un drum lung de străbătut
(…) cu nesfârșite nopți petrecute în spaima unor
coșmaruri.(…) Preferau să se adune și să tacă îm-
preună.”

Pe lângă dozarea justă a efectelor de suspans într-o
narare continuu tensionată, prin actualitatea temei și ve-
ridicitatea epicului, volumul este, ca viziune de fond, un
document sui generis, arhivat meritoriu în istoria roma-
nului istoric pe tema războiului.

Loredana Tuchilă

CALEA SPRE ECHILIBRU

«Une œuvre d’art peut nous changer à 
jamais si on ose s’y aventurer»1

(Sînziana Ravini) 

Sînziana Ravini, după cum  sugerează și numele,
este o personalitate culturală (critic de artă, profesor de
estetică la Universitatea Sorbona, comisar de expoziții)
legată de spațiul românesc. Ca origine, pentru că de la
11 ani a trăit în Suedia, iar după 30 de ani – în Franța.
Ea este, de asemenea, autoarea romanului La diago-
nale du désir apărut la Editura Stock în 2018, bine primit
de critica franceză: «un premier roman initiatique en
forme de jeu de piste pour raconter l’intime, et pour évo-
quer son propre parcours, inventant un double qui ex-
plore le désir, un personnage pudique et au cœur
chaste menant une vie libertine»2 (France culture,
30.04.2018).

Înaintea operei propriu-zise, în mod orgolios, scrii-
toarea așază un fragment din opera lui Georges Ba-

taille: «Ce monde est donné à l’homme ainsi qu’une
énigme à résoudre»3. Un element de paratextualitate
interesant din opera unui scriitor (antropolog, critic lite-
rar, eseist, filosof de secol XX) care i-a influențat pe
Foucault, Derrida, Blanchot. O manieră de a atrage
atenția asupra faptului că romanul va căpăta forma unei
căutări, aparent a unei fericiri iluzorii, în realitate a
cunoașterii profunde a propriei ființe și a posibilităților
reale de împlinire a acesteia. 

Naratoarea se recunoaște a fi o ființă bovarică ce a
găsit exact un Don Juan pentru a se vindeca (Vincent,
soțul) și se hotărăște să se debaraseze de ultimele ilu-
zii. Scrisul, masca, experiențele stranii, misiunile, călă-
toriile fac parte din acest amplu plan. Fiind convinsă că
ar sfârși călătoria dacă și-ar cunoaște unica dorință
(«Quel est mon seul désir?»4 – La diagonale du désir,
p. 60), aceasta se lansează în tot felul de experiențe
inițiatice, la început profund erotizate, ulterior din ce în
ce spiritualizate. Gustul pentru mister și limbaje secrete
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o determină să se lase prinsă în labirintul existenței. 
Faptul de a fi eșuat în legătura cu Vincent îi pro-

voacă o mare suferință – «La douleur qui m’inonde est
si violente que j’ai l’impression que je vais perdre mes
esprits»5 – (p. 65) și o determină să îndrăznească să
găsească, prin diverse experiențe, drumul spre sine:
«Pour devenir soi, il faut oser devenir quelque chose
que l’on ne l’est pas»6 (p. 43). Atitudinea reticentă a lui
Vincent, relația cu acesta pe cale de a se destrăma o
determină să caute diverse persoane pentru a comu-
nica în toate modurile cu putință: «Il n’y a rien qui m’an-
goisse plus que le silence»7 (p. 45). 

Spre a găsi calea de a înțelege, naratoarea inven-
tează un psiholog (dedublare narativă, partea obiectivă
a ei), creează un personaj, Doamna X, «qui part à la re-
cherche de son véritable désir»8 (p. 10). Un alter-ego
care ar ajuta-o să exploreze inconștientul feminin, pen-
tru a ajunge să spună adevărul – explicație pe care ea
însăși o oferă, citându-l pe Oscar Wilde: «ce sont les
masques qui nous font dire la vérité»9 (p. 11). Aceasta
vorbește despre visul de a reveni într-o lume în care
diferența dintre real și imaginar să nu mai existe. De
asemenea, pentru că din punctul ei de vedere viața nu
este decât o mare comedie, tre-
buie să găsească masca, dar nu
orice mască, ci masca ultimă, «Le
masque de tous les masques. Le
masque qui démasque.»10 (p. 67).
Bovarismul universal o afectează
– «Le désir nous bouche la vue
(…) On ne court qu’après des
choses qui n’existent pas»11 –
(p.  19) și nu identifică bine calea
de urmat: «Je veux marcher sur
toutes les rues en même temps.
Voilà mon problème. Je désire
tout, donc rien.»12 (p. 20).

Inițial personajul alege atât
calea erosului cât și pe cea a
creației, dar simte nevoia unei
măști, Madame X., despre care
mai târziu va presupune: «Ma-
dame X et moi étions peut-être les
deux bord d’un même rivage.»13

(p. 293). La final, aceasta conștientizează că nu mai are
nevoie de această mască: «Je crois que le temps est
venu d’arrêter de me cacher à moi-même… Madame
X, c’est moi, ou, en tout cas, une partie de moi…»14

(p.  364). Pentru că are nevoie să își exprime eul auten-
tic, personajul încearcă să dobândească echilibrul afec-
tiv, implicit pe cel psihic prin eros. Misiunile pe care le
solicită muzelor (femei pe care le acreditează ca fiind
demne de aceasta) vizează mai ales erosul, însă ele
devin totodată subiecte ale creației.

Doamna K, Fabiola, Jean de Berg, Titania ş.a. îi dau
misiuni erotizate, chiar filosoful cu care a trăit o
experiență stranie la Méphistophéline pare dornic să îi
dea o misiune, dar în ciuda sentimentelor pe care le au
unul față de celălalt, o părăsește, iar misiunea este anu-
lată. Îmbrăcată, dezbrăcată, cu ochii legați sau larg

deschiși, biciuită, adusă în culmea extazului erotic, umi-
lită, aceasta acceptă toate aceste misiuni și le
îndeplinește cu scopul de a ajunge să înțeleagă.

În cadrul experienței realizate cu scopul de a intra în
rândul francmasonilor naratoarea are ochii legați pentru
o bună parte a serii de inițiere. Simbolic, această
redundanță anunță modificări interioare profunde, o
cunoaștere diferită a lumii. Dorința sa cea mai mare de-
vine aceea de a realiza o călătorie către inconștient.
Meditând asupra faptului că «les plus grands pactes
sont après tout ceux qu’on fait avec soi-même.»15

(p.  121) aceasta ajunge să creadă că, dacă Faust ar fi
căutat să înțeleagă nu atât misterele universale, cât pe
altele mai importante, «ceux de sa psyché»16 (idem), nu
ar fi avut nevoie să își vândă sufletul lui Mefisto.

O misiune interesantă îi trasează doamna W, mi-
siune care o perturbă în mod deosebit: să descrie, în
română, ultima zi în România împreună cu mama sa,
despre care își amintise anterior că îl determina pe tată,
la sosirea acasă să o agreseze, povestindu-i ceea ce
copilul de unsprezece ani făcuse peste zi. Condiția de
fost scriitor cu o carieră promițătoare în țara lui necon-
cordând cu cea de muncitor în Suedia face ca acesta

să reacționeze într-un mod care
afectează profund relațiile familiale. 

Fiecare sarcină înseamnă un nou
nivel de atins, apropierea de scopul
final: poetesa Valléda îi dă ca sarcină
să recite un rozariu, Sora Julie să
planteze un trandafir, Sora Marie-
Thérèse să se înscrie la cursul de
exegeză sau de teologie la iezuiți, în
Paris, Scarlet îi propune să termine
prima formă a romanului la ea, la
castel, Noa îi cere să descrie în câ-
teva linii trei personaje ale romanului
(soțul, o persoană care exercită o
mare influență asupra ei și pe Noa
însăși), Madelaine (94 de ani) îi dă ca
misiune să fie amabilă cu oamenii
«car, ce n’est pas toujours facile»17

(p. 344). 
La un moment dat sarcinile sunt

înlocuite cu pedepse (pentru că nu
respectă regulile Foaierului religios, va spăla mașina
sorei care vine să o recupereze, va culege prune – mo-
ment în care găsește un simbolic stilou –, i se interzice
să meargă alături de un  bărbat care îi atrăsese atenția,
dar căreia îi rezistase), sau cu sfaturi (Marie-Thérèse,
o călugăriță, îi spune să rămână cum este, dar să nu
mai schimbe atât de des bărbații). 

Naratoarea oferă diverse definiții, între care cea des-
pre iubire: «L’amour, ce n’est pas dire à l’autre chasse
tes propres serpents, mais allons chasser tes propres
serpents ensemble.»18 (p. 207) ou «L’amour c’est tout
de même la fin de la peur». Ea se ridică împotriva unor
conveniențe acceptate de obicei de societate: «Il faut
toujours punir les femmes qui suivent leurs véritables
désirs, n’est-ce pas?»19 (p. 199). În încercarea de a afla
ce își doresc cel mai mult femeile, aceasta lansează în-
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trebarea în diverse circumstanțe și obține răspunsuri
variate, în funcție de universul de așteptare al intervie-
vatului: fidelitate, apropiere, copii, libertate, dragoste,
respect, protecție, bucuria de a trăi, o poșetă, fericire, a
cunoaște dorința masculină. 

La finalul romanului naratoarea afirmă «Ca y est. J’ai
trouvé mon véritable désir!»20 (p. 365). După un întreg
periplu sexual, după misiuni umilitoare sau înălțătoare,
aceasta ajunge la concluzia că singură, dorința care
mulțumește orice muritor nu îi poate fi suficientă. În
urma unui traseu sinuos reușește să comunice cu
esența sa. Ajunsă în abisul durerii sufletești (iminenta
despărțire de Vincent), dar și fizice (stranii ganglioni,
simptome ciudate ce îi certifică mamei impresia că este
pe moarte) aceasta își acceptă destinul: Creația îi cere
totul creatorului: «Je me suis dit qu’à partir de mainte-
nant, j’allais me couper de mon corps, de mes désirs,
de tous mes hommes, et commencer à écrire vrai-
ment.»21 (p. 227). De aici încolo nu va mai putea nega
ceea ce este. Nebunia despre care Vincent vorbește
frecvent este reală. Ea este realmente altfel. Maestrul
este de obicei nebun. Este dovada că aparține mai cu-
rând altei lumi, care o va duce în eternitate. În care nu
pot intra decât aleșii.

Psihologul imaginar cu care l-a schimbat pe cel real
crede că îi este frică de abandon; până la sfârșitul ro-
manului se adeverește că problema vine din copilărie
și este foarte reală. Într-o discuție cu acesta naratoarea
neagă faptul de a se fi simțit abandonată, când la vârsta
de un an a fost dată bunicilor spre a o crește: «Il y a
toujours le „don” dans l’abandon»22 (p. 79). De aseme-
nea, ea conștientizează că dorința de a pleca este de-
terminată tot de experiențe familiale: «Personne ne me
retient. Personne…»23 (p. 81).

Pentru că romanul ar putea fi unul autobiografic, Vin-
cent simte nevoia să precizeze că scrisul despre sine
nu este literatură adevărată și în tot cazul soția sa, as-
piranta la titlul de scriitoare, nu are calitățile necesare:
nici curaj nici imaginație. Deși a subliniat această lipsă
în repetate rânduri, romanul demonstrează o proastă
cunoaștere a oamenilor, sau cel puțin a soției. Însă na-
ratoarea pare foarte atașată de el și încearcă să îi
înțeleagă atitudinea, să analizeze, își asumă uneori vini
nemeritate pe care acesta încearcă să i le inducă.

Scrisul reprezintă, așa cum ea însăși afirmă, «un
moyen de s’approcher de soi-même, aussi bien que des
autres, car l’autre, en lisant ce que vous avez écrit, peut
aussi partir à la recherche de soi-même.»24 (p. 208), un
transfer literar. În timpul unei întâlniri cu Jean de Berg
și partenerul, un scriitor turc îi ghicește în cafea: «Vous
vivez plusieurs vies»25 (p. 134). Este aproape o
recunoaștere a talentului său de scriitor pe care soțul
acesteia se străduiește să îl demonteze și să o con-
vingă că este specială, dar într-un sens nepotrivit, pa-
tologic, sugerând o moștenire familială. În plus, soția
nesupusă realizează că dorința de a crea este mai im-
portantă decât orice altceva, ceea ce înseamnă, de
asemenea, să câștige ceea ce dorește majoritatea
umanității – puterea: «le vrai fouet est dans le main qui
écrit»26 (p. 137).

Într-o discuție cu psihologul imaginar, naratoarea ex-
plică motivul pentru care scrie: «J’écris pour photogra-
phier le temps!»27 (p. 165). Intenția nu este de a-l opri,
doar de a-l fotografia. Filosoful cu care discută despre
viață, moravuri, Doamna X, îi spune după ce o ascultă
un timp îndelungat: «En fait, tu écris avec ton propre
sang.»28 (p. 190). «La fécondation artistique» (p. 197)
anulează alte posibilități de a se împlini. Ultima misiune,
dată de Varvara, vechea sa prietenă, de a aduce pe
lume un copil, este văzută de către protagonistă drept
«une tâche assez incroyable»29 (p. 357). Arta cere, din
nou, sacrificiul suprem.

Singurătatea este necesară în actul creator pentru
că «la solitude nous permet de devenir qui nous som-
mes réellement, des êtres créateurs.»30 (p. 225). Ulte-
rior, ea revine asupra conceptului de roman
dezvăluind-o filosofului de care pare a fi îndrăgostită:
«Le temps est venu pour lui raconter le concept de mon
roman en détail, l’abandon de mon libre arbitre, mes
muses, mon désir d’organiser une errance structu-
rée.»31 (p. 256). Naratoarea face o schimbare majoră:
«avant je vivais, maintenant j’écris.»32 (p. 282). Având
de ales între Vincent și romanul pe care îl scrie, îl alege
pe cel din urmă și, prin scris, propria libertate. După câ-
teva experiențe, aceasta ajunge la concluzia că nu este
niciodată târziu să pleci în căutarea unei noi lumi și
conștientizează că ea însăși se află «à la recherche
d’un monde à moi»33 (p. 122). Pentru că nu știe exact
dacă dorința sa de evadare semnifică să îi scape lui
Vincent pentru a-l stimula sau pur și simplu de a-i
scăpa, naratoarea mărturisește: «j’ai envie de ramifier
ma vie dans une myriade de mondes parallèles.»34

(p.  119).
Deși încercase anterior să găsească prin eros echi-

librul, tânăra înțelege că în cazul ei calea – care nece-
sită chemarea instinctelor, refacerea unității inițiale –
este creația. Afirmația finală «Ca y est. J’ai trouvé mon
véritable désir!» demonstrează că prin toate misiunile
asumate și interiorizate și-a căpătat aripile care o vor
ajuta să se înalțe spre a-și găsi locul în panteonul crea-
torilor.

1 O operă de artă poate să ne schimbe pentru totdeauna
dacă îndrăznim să ne aventurăm în așa ceva.

2 primul roman inițiatic în forma unui joc cu indicii pentru a
povesti intimitatea și pentru a evoca propriul traseu, inventând
un dublu care explorează dorința, un personaj pudic cu un su-
flet curat ducând o viață libertină.

3 această lume îi este dată omului ca o enigmă de rezol-
vat.

4 Care este unica mea dorință?
5 Durerea care mă invadează este atât de violentă că îmi

voi pierde mințile.
6 Pentru a deveni tu însuți trebuie să îndrăznești să devii

ceva ce nu ai mai fost.
7 Nu mă angoasează nimic mai mult decât liniștea.
8 Un personaj care pleacă în căutarea adevăratei sale

dorințe
9măștile ne fac să spunem adevărul
10 Masca măștilor. Masca ce demască.
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11 Dorința care ne orbește (…) Nu alergăm decât după lu-
crurile care nu există.

12 Vreau să merg pe toate căile în același timp. Iată pro-
blema mea. Doresc totul, deci nimic.

13 Doamna X și cu mine suntem poate două maluri ale
aceluiași râu.

14 Doamna X sunt eu, în orice caz, o parte a mea
15 cele mai mari legăminte sunt cu toate acestea cele pe

care le facem cu noi înșine
16 acelea ale animei sale
17 căci, aceasta nu este totdeauna ușor
18 Dragostea nu înseamnă să îi spui celuilalt să își go-

nească demonii, ci haide să îi gonim împreună.
19 Trebuie să pedepsim totdeauna femeile care își ur-

mează adevăratele dorințe, nu este așa ?
20Asta e. În sfârșit mi-am găsit adevărata dorință!  
21 Mi-am zis că din acest moment, mă voi despărți de cor-

pul meu, de dorințe, de bărbați și voi începe să scriu cu ade-
vărat.

22 Există întotdeauna „darul” în „abandon”
23 Nimeni nu mă reține. Nimeni…

24 un mijloc de a ne apropia de noi-înșine, la fel de bine că
de ceilalți, căci celălalt, citind ceea ce ai scris, poate pleca în
călătoria sinelui.

25 Dumneavoastră trăiți mai multe vieți!
26 Adevăratul bici este mâna care scrie.
27 Scriu pentru a fotografia timpul!
28 De fapt, tu scrii cu propriul sânge.
29 o misiune incredibilă
30 singurătatea ne permite să devenim ceea ce suntem

realmente, ființe creatoare
31 A venit timpul să îi povestesc despre conceptul roma-

nului meu în detaliu, să vorbesc despre abandonul liberului
arbitru, muzele, dorința mea de a organiza o rătăcire structu-
rată.

32 înainte trăiam, acum scriu.
33 în căutarea unei lumi proprii
34 am chef să îmi ramific viața într-o multitudine de lumi

paralele

(Traducerile îi aparţin recenzentei.)

Stan V. Cristea, unul dintre cei mai reprezentativi
cercetători ai fenomenului literar și cultural, mai ales
când în centrul atenției sale se află „câmpia însorită și
eternă a Teleormanului”, are un aport substanțial în
aceste domenii, dacă ne referim doar la cele două vo-
lume despre publicațiile roșiorene și alexăndrinene, dar,
mai ales, la masivul volum „Județul Teleorman.
Dicționar biobibliografic”, fără a-l uita pe etnofolcloristul
care a elaborat o documentată monografie a călușului.

Desigur că interesul său nu putea să nu cuprindă și
zona literară de unde provin unii dintre marii scriitori ro-
mâni, în fruntea cărora se situează, fără  îndoială, Marin
Preda, acesta înscriindu-se între „clasicii literaturii ro-
mâne contemporane”, ale cărui biografie și operă con-
stituie preocuparea lui majoră de mulți ani. Ceea ce a
rezultat se remarcă prin probitatea, rigurozitatea, acri-
bia, meticulozitatea și exactitatea, nu numai în docu-
mentare, un proces extrem de laborios, ci și în

organizarea și redactarea informațiilor obținute prin stu-
dierea a sute, poate mii de lucrări referitoare la scriitorul
său preferat, în volume care au stârnit și stârnesc încă
interesul tuturor, specialiști ori simpli lectori, căci, potrivit
afirmației lui Alex Ștefănescu, „niciun scriitor de după
război nu s-a bucurat de atâta încredere din partea ci-
titorilor ca Marin Preda”, iar Stan V. Cristea își face o
datorie de onoare din a-l prezenta pe prozatorul teleor-
mănean la adevărata sa valoare.

În ultima perioadă, Stan V. Cristea și-a concentrat
atenția asupra marelui scriitor cu origini teleormănene,
ca un „omagiu pe care am crezut de cuviință că este fi-
resc să-l aducem lui Marin Preda, cu siguranță cel mai
mare scriitor ivit în câmpia însorită și eternă a Teleor-
manului”, după cum mărturisește însuși încă din primul
studiu, „Marin Preda. Repere biobibliografice”
(2012), volum impresionant, pentru vremea respectivă,
cu peste 7000 de repere despre viața și opera acestuia,

Nicolae Dina

PROBITATEA ŞI RIGUROZITATEA 
ISTORICULUI LITERAR
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devenind, astfel, cea dintâi biobibliografie dedicată celui
mai mare prozator din perioada postbelică. „O premieră
editorială absolută”, conform afirmației autorului lucrării,
pe care, în momentul apariției, o credeam exhaustivă,
biobibliografia, rodul cercetării efectuate mulți ani la
rând în cele mai mari biblioteci din București, Iași, Cluj-
Napoca, este structurată în trei mari capitole dedicate
biografiei, operei și receptării critice, urmate de două
liste de indici (de opere și de nume), acestea din urmă
facilitând documentarea celor interesați.

Continuându-și, cu același viu interes demn de toată
lauda, căutările privind viața și opera marelui scriitor,
strădania și truda, la fel de îndelungate, au fost finali-
zate de istoricul literar într-un nou volum, „Marin Preda.
Portret între oglinzi” (2015), surprinzând perioada de
școlaritate, de la primul an, ratat, de școală primară,
până la absolvirea Școlii Normale, rezultatele elevului
fiind ilustrate prin copii ale cataloagelor, ale foilor matri-
cole, facsimile.

Anii serviciului militar și debutul literar constituie alte
perioade din viață, pe care istoricul le revelează cu
aceeași meticulozitate, capitole urmate de cel în care
tranșează controversa stârnită de Eugen Barbu privind
similitudinea numelui Ilie Moromete cu cel al unui erou
al folclorului rusesc, autorul respingând categoric
afirmațiile făcute de un prozator a cărui „gelozie de
breaslă” l-a făcut să emită o aserțiune lipsită de suport
material și moral.

Un ultim capitol („Marin Preda, urmărit de securi-
tate”) surprinde faptul că scriitorul nu era „un spirit
comod pentru regimul totalitar”, fapt pentru care, în pe-
rioada 1952-1979 (și mai apoi, până la moarte), „s-a bu-
curat” de toată atenția acestei instituții, autorul aducând,
ca probe, lucrările referitoare la urmărirea informativă a
prozatorului „incomod”.

Perseverența lui Stan V. Cristea privind cercetarea
vieții scriitorului se concretizează, în 2016, prin publica-
rea volumului „Marin Preda. Anii formării intelec-
tuale”, care aduce foarte multe aspecte inedite despre
anii de școală și nu numai. Structurată în șapte capitole,
dintre care în primele patru cercetează, cu aplicație, anii
de școală primară și elementară, viața de normalist la
Abrud, Cristur și Odorhei, prezentând amănunte cu asu-
pra de măsură, lucrarea surprinde anii debutului literar
(autorul restabilind adevărul privind debutul absolut al
prozatorului), anii serviciului militar (cu informații absolut
inedite despre soldatul, apoi „fruntașul” Marin Preda,
aflat în „slujba” patriei în perioada 1942-1945), anii afir-
mării literare, de la primele colaborări în reviste (1942),
până la debutul editorial cu volumul „Întâlnirea din pă-
mânturi” (1948), trecând în revistă și studiile critice pri-
vitoare la „perioada afirmării incontestabile în literatură”
a celui ce va deveni „un clasic al literaturii române con-
temporane”. Aceeași rigurozitate o demonstrează „Bi-
bliografia cronologică selectiv” cu peste 550 de titluri,
privind opera și corespondența, alte peste 400 de
referințe critice, plus iconografia, mai mult decât gene-
roasă, cuprinzând documente, fotografii, facsimile, toate
acestea aducând un plus valoric și documentar lucrării,
despre care, cu modestie, autorul spune că este „o

contribuție de istorie literară, care pune mai multă lu-
mină – focalizată secvențial, cu ajutorul unor oglinzi vir-
tuale – peste unele secvențe și aspecte din viața
scriitorului”, afirmând că nu are „pretenția că rezultatul
este exhaustiv și definitiv”.

Și, parcă pentru a umple eventualele scăpări din
cele trei lucrări de până acum, Stan V. Cristea își conti-
nuă cercetările, dând publicității a doua ediție (revăzută
și adăugită) a primei sale lucrări, „Marin Preda. Repere
biobibliografice” (Editura AIUS, Craiova, 2017), ca re-
zultat al obstinației, al pasiunii și al interesului pentru
scriitorul teleormănean.

Plecând de la constatarea că scrierile de până acum
„n-au reușit să dea seama, într-un ansamblu coerent,
despre ceea ce înseamnă reperele biografiei scriitoru-
lui, ale operei sale ori ale receptării acesteia”, autorul
se simte obligat moral să umple golurile, să elimine fal-
surile și presupunerile, să întregească informațiile, fapt
pentru care, cele trei secțiuni și patru liste generoase
de indici ale operei și ale numelor (personaje, editori,
prefațatori, traducători, intervievatori etc.), altul general
de nume și unul de nume geografice, presupun o
muncă titanică a cercetătorului care, în redactare, a fo-
losit „atât criteriul analitic, cât și criteriul cronologic în
ordonarea biografiei, a operei și a referințelor, cât și în
cazul indicilor”, oferind posibilitatea de a cunoaște per-
sonalitatea marelui scriitor. 

În ceea ce privește opera, cele aproape 1500 de
poziții detaliază tot ce a publicat Marin Preda în perio-
dice sau în volume, iar cele 9800 de poziții privind
referințele critice sunt inserate pe ani, chiar dacă autorul
declară, ritos, că „cercetarea nu poate fi nici declarată
și nici considerată încheiată vreodată”, deoarece „ori-
când mai rămâne ceva de înțeles, de analizat, de expli-
cat, de argumentat, de adăugat”, căci oricare „nouă
lecturi” descoperă noi sensuri ale mesajului operei pre-
diste.

Deși afirmă că lucrarea nu este o „«biobibliografie»
exhaustivă”, considerăm că ea este un unicat în materie
(cel puțin în ceea ce-l privește pe Marin Preda) deve-
nind un reper pentru toți cercetătorii sau cititorii
interesați de viața și opera scriitorului, autorul ei exce-
lând prin probitate, tenacitate, meticulozitate și riguro-
zitate, atât în documentare, cât și în redactare.                                                                                                               

Focşani – Strada Centrală
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Călătoria spirituală prin spaţialitatea cunoaşterii lu-
ciferice atinge accente dramatice şi tragice în poezia
scrisă de Ana Podaru, poetă plăpândă ca o păpădie,
discretă şi retrasă în colţul suferinţei sale. Volumul ei
straniu intitulat 13 octombrie rece – Icarii timpului (Edi-
tura Inspirescu, 2017) imaginează un raport liric amă-
nunţit şi fremătător către conştiinţa supremă divină,
singura în măsură să-i judece neliniştea, speranţele şi
îndoielile. Ea deschide astfel arcuri simbolice între um-
brele telurice şi iluminările solare, între gândirea rece şi
ardoarea trăirii în lumina plenară. Responsabilitatea
poetei, impusă ca metodă de investigare poetică şi pro-
fesiune de credinţă, este aceea de a înscrie cu riguro-
zitate severă şi religiozitate blândă aspectele trăirii în
armonia unor eseuri versificate despre viaţă şi moarte. 

Volumul cu ţinte titulare în realitatea tristă (în 13 oc-
tombrie i-a murit mama) şi în avântul transcenderii efe-
merului futil („icari aprinşi în zbor”) este a treia carte a
poetei Ana Podaru. În prefaţa semnată de poetul şi
eseistul Dumitru Velea se spune că „bătălia cu timpul şi
cu moartea” se învaţă pe patul de spital. Mai pe scurt,
poezia Anei Podaru este „lucrarea de salvare a vieţii”,
este o lungă şi dureroasă confesiune a fiinţei fragile ce
se luptă cu lupii aprigi (simbol recurent al agresivităţii
răului înstăpânit în lume, alături de antiteza îngerilor şi
a sacralităţii). Este jelania, nu lipsită de demnitate, a
poetei ce încearcă să-şi îmbrace modesta creaţie poe-
tică în haina veşniciei. 

Mărturisirea întru credinţă e amplu dezvoltată în
poemele volumului (nucleu liric desprins din structura
imnului adorator): „Mă leagă de cer cu chingi de mă-
tase/ Cu părul vâlvoi de vânt m-oi purta/ Pe rochia-mi
albă doi îngeri să-mi coase/ Cu fire de aur imaginea ta”
(Mă leagă de cer). Poezia înălţării în idealitatea sacrală
dă un ton repetitiv discursului, organizează imaginarul
în voalări epifanice. Sintagma „octombrie rece” poartă
pecetea misterială a invocării neputinţei în faţa disoluţiei
fiinţei înghiţite de neant. „Lumina în octombrie”, auro-
rală, se strecoară insidios în spectrul presimţit al morţii
iar lacrima poartă „poveri mari de cruci”. Densitatea lim-

bajului dă profunzimi nebănuite textului menţinut în în-
veliş auster, niciodată scăpat din limitele relaţionării cu
adevărul crud existenţial. Un romantism desuet e revi-
gorat în metafora toamnei (referenţială şi ea) ca tărâm
spiritual luat în stăpânire de matura luciditate. Înşelată
de iubirea celor „care-n suflet sunt goi”, poeta simte pro-
fund „durerea lumii” care „în loc iar mă opreşte” şi de-
plânge „victimele nepăsării”. Icoanele copilăriei sunt
încadrate în versuri suave, de o fragilitate tremurătoare:
„Plouă cu pene de înger.../ încerc să le culeg,/ dar se
topesc în palmă/ mă lupt cu mine iar,/ misterul să-l dez-
leg” (Plouă cu pene de înger). Deplânge în fraze pline
de devoţiune moartea mamei, schiţează profilul iernilor
albite sub „patima lumească” şi opune hainului „timp vis-
col” suita candorilor reprezentată de „mireasa suflet”.
Însufleţitoare sunt evocările, delicat introduse în strate-
gia versului, care vizează trăinicia, istoricitatea, orizon-
tul epopeic al dăinuirii în timp: „suntem păduri, suntem
copaci/ cu sevă-n inimă de daci/ crenguţe, trunchiuri
sau araci/ ne plâng petalele de maci (...) suntem păduri,
vom fi mister/ cu rădăcini înfipte-n cer/ suntem copaci
atinşi de ger/ căliţi de focul lui Homer” ( Suntem copaci,
suntem păduri). Proliferarea tânguirilor şi invocaţiilor
duce spre o coagulare originală a melancolizărilor şi
edulcorărilor rezultate din trăirea întru iubire. Simbolurile
creştine precum clopotul, crucea, îngerii sunt împletite
cu mare fineţe în dantelăria versurilor pătrunse de un
predominant ton elegiac. Se consideră „sora florilor de
gheaţă” născută din „lacrimă de înger”. În gest mimetic,
păşeşte cu discreţie pe tărâmul basmului plăsmuind se-
rafice crăiese şi personificând graţios, ca Eminescu în
poemul Călin, micile vieţuitoare (Crăiasa furnicilor –
Nunta).  Personajele din basm sau din mitologia biblică
se iscă firesc din „ceţuri vrăjite” şi îmbogăţesc universul
poetic cu iconografii memorabile. La acest tablou com-
pozit tematic şi descriptiv se adaugă policromia florilor,
descrise cu fineţe de artizan ca la „poetul florilor” sau la
veselul Topârceanu: „O zambilă chicoteşte cu narcisa
lângă piatră.../ – Crezi că ea-i cea mai frumoasă?... uite
ce privire acră./ – Cum să fie cea mai mândră? ... nu e

Adrian Ţion

SINCERITATEA ROSTIRII
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floare, e fecioară,/ Cu noi se împodobeşte pentru-a nu
ştiu câta oară.” (Complotul florilor). 

Dar poeta angajează mai ales un permanent dialog
tânguitor cu toamna. E anotimpul simbol în care se în-
tâlnesc renunţările, căderile, trădările, disperările vege-
talului şi ale fiinţei înlănţuite în fiorii reci ai nopţii: „se
plimbă-n mine un pumnal albastru,/ mă sfâşie durerea-n
mădulare,/ se zbate-n mine un anotimp sihastru/ şi pen-
tru-o clipă înc-o dată moare” (Se plimbă-n mine un pum-
nal albastru).  Motivul oglinzii favorizează confruntarea
directă, dură şi imperativă cu un eu liric în derivă pe
„mişcătoarele cărări” ale mării existenţiale; oglinda oferă

prilejul unei eşalonări a suferinţelor şi speranţelor, o pri-
vire necruţătoare asupra adevărului clipei prezente şi
condensează expresia în rezoluţii ultimative. De unde
gestul furios al spargerii ei în ţăndări din finalul poemului
Cântul apusului. 

Poezia Anei Podaru e rezultatul unei fericite îmbinări
între firescul frazării şi conceptualizarea în vederea stă-
pânirii principiale a imaginarului poetic. Poezia Anei Po-
daru e străbătută de la un capăt la altul de sinceritatea
situării mesajului între reperele sacralităţii desprinse din
trăirea întru glorificare a clipei şi a vieţii „ce ni s-a dat”.

Allan Karlsson locuia în căminul de bătrâni din
Malmkӧping, orășel din regiunea sudică a Suediei. În
ziua când împlinea 100 de ani, iar cei din cămin organi-
zau în cinstea lui o sărbătoare la care participa inclusiv
șeful consiliului comunal al primăriei, Allan Karlsson nu
avea chef de petrecerea organizată în onoarea lui. Cu-
getă și nu șezu mult pe gânduri. Sări pe fereastra de la
etajul întâi al camerei unde locuia și dispăru. Cu
această informație începe romanul de acțiune Bărbatul
de 100 de ani care a sărit pe fereastră și a dispărut,
de Jonas Jonasson (Editura Trei, București, 2011 –
traducere de Liliana Donose Samulsson).

Allan Karlsson s-a născut pe 2 mai 1905 în gospo-
dăria părinților din Yxhult, orășel de provincie aflat la
sud-vest de Stockholm. La vârsta de nouă ani a avut
ocazia să facă o reverență în fața regelui Karl al XIV-lea
Johan al Suediei. Tatăl lui Allan era un om grijuliu și fu-
rios. Allan avea 11 ani când tatăl său a rămas fără ser-
viciu, apoi și-a făcut geamantanul și a plecat în Rusia
ca să-l răstoarne pe țar de pe tron. Când a văzut tatăl
lui Allan ce fac rușii la Moscova, în rarele scrisori pe
care le trimitea acasă a scris la un moment dat că dacă
ar vedea lumea cum arată alfabetul rusesc nu s-ar mira
de ce ăia sunt analfabeți. Apoi i-a urât pe bolșevici care
l-au omorât pe țar, iar sovieticii i-au luat mica proprietate
cu forța, împușcându-l. Nu după multă vreme i-a murit
de cancer mama. Allan abia apucase să urmeze trei
clase primare. Maturizat timpuriu, s-a angajat curier la
firma Nittroglycerin AB. La fabrica de dinamite a început

să caute, să inventeze, să scormonească „științific”
după noi formule pentru îmbunătățirea dinamitei, privind
explozia exploziei, pe care le experimenta într-o bala-
stieră. De tot și toate câte se petreceau în jurul său și
pe mapamond era „exclusiv foarte  curios”. A citit și s-a
instruit despre mersul înainte al societății. Fiind luat la
ochi pentru comportamentul său oarecum deviant și pa-
siunea pentru explozibili, considerat arierat, periculos,
inferior din punct de vedere biologic, un marginal veros,
a fost internat într-o clinică specială unde, în baza unui
program rasist de îmbunătățire a genei umane albe a
fost sterilizat pentru ca genele sale să nu mai fie trans-
mise unor eventuali urmași. Totuși, după externare, se
angajează artificier la turnătoria Halleforsnos, meserie
care îi va fi de mare folos în viață. Cum se spune: a ni-
merit-o...

După evadarea din casa de bătrâni, biografia lui
Allan Karlsson capătă forța unui bulgăre de zăpadă ale
cărui dimensiuni, pe traseul său, devin uriașe. Aventu-
rile se țin lanț, pline de o realitate mortală și de-un umor
irezistibil. După ce a „evadat” și a luat o direcție stradală
necunoscută/întâmplătoare, într-o conjunctură favora-
bilă lui datorită proniei, „fură” un geamantan cu rotile,
se urcă într-un autobuz pentru călători, fără adresă pre-
cisă, și coboară la întâmplare. Acolo, într-o gară pără-
sită, îl cunoaște pe Julius, un bătrân de 70 de ani, alt
hoțoman. Mare hahaleră. Cei doi, deschizând geaman-
tanul, constată stupefiați că era plin de bancnote, 50 de
milioane de coroane. De la geamantan începe apoi în-

Virgil Rațiu

BĂRBATUL DE 100 DE ANI 
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treaga aventură, încep urmăririle generale puse la cale
cu disperare de polițiile locale. Adevărații „proprietari”
ai valizei, prin șeful bandei, Per-Gunnar Gerdin, iau
urma moșulețului. În același timp, începe și procuratura
urmărirea. (Bătrânul trebuia readus la azil.) Poliția nu
cunoștea conținutul geamantanului. Grupul din jurul
geamantanului, obiect care joacă rolul unui „personaj”,
se mărește, pentru că Allan e dispus să facă „alianță”
cu oricine, numai să scape de urmăritori. Se prinsese
despre ce pleașcă dăduse. Din grupul infractorilor dis-
par fără urmă doi tineri, cărora li se face de petrecanie
doar din cauza împrejurărilor. Ce mai urmează este
prea îmbârligat dramatic ca să descriu eu aici. Până la
urmă, șeful bandiților se asociază chiar cu noii proprie-
tari ai geamantanului (fiindcă grupul de „manglitori” se
mărise considerabil), nemaipăsându-i de dispariția bi-
zară a asociaților săi mai tineri. Acum grupul cu gea-
mantanul, tot ascunzându-se de investigatorii poliției și
ai procuraturii ajunge să fie format din șase persoane.
Dar – c-așa e-n filme – inspectorul de poliție Aronsson
îi prinde „grupir” într-o localitate îndepărtată de punctul
de evadare a moșului. E chemat la fața locului și pro-
curorul Conny Ranelid. Însă grupul prezintă o variantă
a aventurilor lor cu totul aiurea, aproape incredibilă și
eroii sunt absolviți de orice pedepse penale. Astfel, gru-
pul salvează milioanele de coroane și, jubilând în fața
nepăsătorilor oameni ai justiției, dispare în Indonezia.

Viața particulară a lui Allan este spectaculoasă și
plină de haz. În aventurile lui de pe mapamond îl sal-
vează de la moarte pe Franco al Spaniei. Plecat în SUA
ca artificier „profesionist”, lucrează într-un centru de cer-
cetări pentru fabricarea bombei atomice. Acolo îl
cunoaște pe președintele SUA, Truman. În baza
„cunoștințelor” acumulate despre fabricarea bombei
atomice, este contactat de superioare oficine și dus la

Moscova unde îl va cunoaște pe însuși Stalin, cu care,
în timpul unei cine, se ceartă bestial pe teme ideologice.
Allan nu suporta ideologia politică și religia. Ca urmare,
ajuns în lagărul din Vladivostok, face ce face, evadează
în urma provocării unui incendiu fără seamăn, intră în
China, se întâlnește cu Mao Tse Tung care, în semn de
recunoștință pentru că i-a salvat (în alte circumstanțe)
soția de la moarte, îl umple de dolari și Allan plecă cu
gândul la Suedia. Să ajungă, în sfârșit, acasă. Dar
ajunge la Teheran, claustru, de unde scapă tot în urma
unui incendiu provocat în închisoare și „aterizează”, hai-
hui, ață în Indonezia. De acolo – fiind vorba de o fostă
colonie a Franței – ajunge consilier la Paris unde îl
cunoaște pe președintele de Gaulle și pe noul
președinte al Americii de Nord, Lyndon Jonson. Așa
primește propunerea să devină spion în cadrul CIA, și
pleacă în Uniunea Sovietică, de unde furnizează SUA
date despre starea înarmării dușmanului, URSS. De
acolo, bineînțeles că transmite date „toaletate”, contri-
buind din plin la menținerea păcii în lume. După 15 ani
se pensionează. Se întoarce în Suedia, în localitatea
natală Yxhult. Cumpără o casă, are gospodărie potrivită
visurilor sale, toată ziua citește presa. Din păcate,
intenționând să arunce în aer o vulpe care îi „vizita”
cotețul de găini din gospodăria proprie, din neatenție,
provoacă o explozie mare, al cărei suflu îi zboară casa
și acareturile cu totul. Rămânând fără locuință, ajunge
la casa de bătrâni din Malmkӧping, de unde, din pricina
regulamentului de ordine interioară de nesuportat, fără
să gândească mult, își ia tălpășița după cum am rela-
tat.

O carte superbă cu o lectură dătătoare de tonus
aventurier și râs fără frontiere, o carte care a fost tra-
dusă în peste 20 de țări din lume. De un succes nebun,
cum se spune.

Georgică  Manole

TEATRUL „GEORGE CIPRIAN” 
CA ZONĂ DE CONSTRUIT DESTINE

Îmi place să-l citesc pe Marin Ifrim. I-am parcurs
destule dintre cărţile scrise, pe unele le-am şi recenzat.
Este un scriitor care se consideră ca având şi un trecut
de actor. Aspectul i-a permis, după cum singur afirmă,
să trăiască toate rolurile de om, or, în atare condiţii, nu
se putea ca divinitatea să nu-l aducă aproape de teatru,

chiar obligându-l să se dedice acestuia („Teatrul m-a
transformat în ceva greu de explicat, unic şi multipli-
cat”). La Teatrul „George Ciprian” din Buzău s-a angajat
nu pentru a bifa un loc de muncă, ci pentru a se dedica
acestei instituţii. Coborâtor din stirpea culturală a Ifri-
meştilor români, nu neapărat rude între ei, şi l-a ales ca
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Dumnezeu dramatic pe I.L. Caragiale şi de aici încă un
motiv de a iubi teatrul nu doar ca spectator sau ca regi-
zor tehnic, ci şi ca autor de piese, ca să nu mai vorbim
şi despre spiritul umoristic indus de pamfletele şi table-
tele scrise dintr-o răsuflare, fără ridicarea pixului de pe
foaie. Marin Ifrim trăieşte în Buzău, oraşul în care „cul-
tura s-a stratificat pe literatură şi pe teatru”, şi unde este
un important vector cultural. Atât cât a putut, şi a putut
cu asupra de măsură, şi-a pus în gând ca Teatrul „Geor-
ge Ciprian” să nu devină o posibilă relicvă, ridicându-l
la statutul de menhir naţional, cu gândul curat de a-l
lăsa ca testimoniu viitorimii. Când vorbeşte despre vii-
torul teatrului său, Marin Ifrim nu mai este caustic, ver-
bul său e mai domol şi se transformă într-un optimist
incurabil, având încredere în absolvenţii clasei de teatru
a Liceului de Artă „Margareta Sterian”, ca pepinieră de
actori, sau că o să se rezolve cândva nevoia de statui
a oraşului Buzău („să începem cu George Ciprian şi
Paul Ioachim”). Optimismul debordant e prezent şi când
vine vorba despre viitorul mai îndepărtat al teatrului:
„Cred că va arăta ca şi acum, plin de activitate, deschis
către toate vârstele, cu un repertoriu atractiv, cu actori
frumoşi şi talentaţi şi cu spectatori ceva mai deştepţi
decât generaţia noastră. Sunt convins că teatrul buzo-
ian, odată înfiinţat, nu va dispărea niciodată”.

Cunoscând-i viaţa şi opera, mi-a venit în minte o
vorbă a unui regizor (Brocsardi Laslo) cum că teatrul îl
aduce pe om într-o trăire în care numai dragostea,
moartea sau poezia pot să-l aducă. Or, Marin Ifrim a
fost nu aproape, ci în miezul celor patru trăiri, chiar şi al
morţii. Adept al unor relaţii praxiologice, Marin Ifrim şi-a
gestionat bine demersurile de apropiere empatică, sau
de îndepărtare, faţă de cei cu care viaţa l-a obligat să
intre în contact. Cititorul va constata că tocmai acest as-
pect i-a uşurat formularea axiologică a răspunsurilor
prin permanenta preocupare de a-i valoriza pe cei no-
minalizaţi. Sunt aduşi în faţă Dem Rădulescu („primul
om actor văzut în carne şi oase”), Sorin Gabriel Şaguna
(„actorul înger”), Florin Piersic Jr. („modest şi echili-
brat”), Sandu Bogdan („o figură de om”), Gheorghe Ifrim
(„îmi e rudă culturală”), Radu Gabriel („buzoianul nostru
drag”), Virgil Ogăşanu („un actor cu un travaliu retoric
fabulos”), Radu Panamarenco („nu se putea abţine să
nu spună bancuri şi în timpul spectacolelor”), Sebastian
Papaiani („acest mare actor pe care nimeni nu-l putea
scoate din ţâţâni”), Adriana Trandafir, Lucian Ghimişi,
Radu Cazan, Diana Iarca, Marilena Chelaru („faptul că
e un pic mai accentuată fizic o avantajează”), Tamara
Buciuceanu („o entitate teatrală, un munte de cultură,
de instincte umane educate”), dramaturgul Constantin
Brăescu, regizorul Tudor Mărăscu, managerul Gina Chi-
vulescu, regizorul tehnic Grigore Meica, Marin Sorescu
(„cel egal în toate”), Liviu Ioan Stoiciu, Horia Gârbea,
Paul Ioachim ş.a. 

Nu trebuie neglijat meritul lui Ion Aldeniu, autorul
acestei cărţi – Astă seară la Teatrul „George Ciprian”.
Dialog cu scriitorul Marin Ifrim (Ed. Liric Graph, Făurei,
2018). A pune întrebări lui Marin Ifrim, o veritabilă enci-
clopedie, nu e uşor. Se vede că intervievatorul cunoaşte
bine nu numai viaţa celui intervievat, ci şi domeniul pus
în discuţie. Întrebările sunt astfel formulate încât răs-
punsurile lui Marin Ifrim să se transforme, fiecare, într-o

poveste cu personaje reale. Tentaţia de a fi maieutician
a lui Ion Aldeniu este evidentă. Recursul la memorie,
impus abil, îl determină pe Marin Ifrim să devoaleze o
scară a valorilor care i-au influenţat viaţa: 1. actorii („e
singura categorie profesională căreia, dacă ar depinde
de mine, i-aş face salarii uriaşe, mai mari decât cele din
magistratură”); 2. nenea Oprea, cel care dădea filme în
Bălăceanu, „în mintea mea, era cel mai important om
din comună. Peste miliţian, primar, cojocar, frizer, învă-
ţători etc.”); 3. actorul, dramaturgul, regizorul şi mana-
gerul de teatru Paul Ioachim; 4. Caragiale („nici
Caragiale nu-mi place definitiv, are nişte chestii, în tex-
tele sale, care nu sunt favorabile naţiei”); 5. Shakes-
peare („mă fascina limbajul liric şi întorsăturile de cheie
ale discursurilor personajelor sale celebre”); 6. pasiunea
de a fi „instructor de zbor” pentru copii; 7. regretatul poet
Puiu Cristea („singurul scriitor care m-a promovat”);
8.  norocul de-a lucra la montarea piesei „D’ale carna-
valului”.

Ion Aldeniu ne propune o carte prin care sunt puse
în evidenţă, pe lângă cele amintite, alte câteva însuşiri
dominante ale lui Marin Ifrim: capacitate de a portretiza,
arta de a descoperi subtilităţi dincolo de eul unor per-
sonalităţi ce s-au pus în slujba artei teatrale, corelaţii
benefice la nivelul stratificării ocupaţionale într-un teatru
precum şi o armonie interioară benefică actului creator.
E clar, Teatrul „George Ciprian” din Buzău se află într-o
zonă în care se simte bine, una de construit destine.

Focşani – Prefectura veche



Vrancea literară

242 SAECULUM 5-6/2018PR
O

PECEtE

În cafeaua de dimineață
se preling șuvițe de gând,
de melancolii – de pe terasa
verii în doi sub vulcanul
irumpt auriu din teii îndrăgostiți –
se împrăștie molatic prin vene
cu gust de miere abia
culeasă și fluturi etalând
mirifice culori. Și nu, nu e
timp de tristeți, – nici nu sunt! –,
zâmbești din fiece floare
ce-și prefiră în ceașcă scântei
aromitoare... atât de aromitoare
cu fiecare sorbitură... te bea
pe tărâmul fantasmelor și nu
se mai satură... și știi? Ce e în interior
se manifestă-n afară...

EXtAz

Cu ochi preschimbați
în flori nepământene
pasiuni înalte
anunță sfârșitul
tuturor lucrurilor
de ieri, fără protest.
Brațe de marmură
pală, tors alb
precum pietrele
prundului
înseninează și
dărâmă ale
timpului porți.
Năvălește strigătul
inimii, strigăt fără
de pace, aprins,
vârtej de dorințe
zbuciumă văzduhul
iar lance aprinsă
cu înfocată splendoare
împunge lumina
născând fericirea supremă.
A luat-o razna?
Aude primăvara? Zâmbet
de maci inundă feciorelnic.

Genoveva Simona Mateev

BoBUl CREDINŢEI

De-aş putea să duc dealul în piept,
Să-i prind orizontul de aripa crudă,
Aș dezlipi culori din imens curcubeu,
Le-aș pune la dospit în iarba ce-asudă.

Lumea ar visa cu ochii preacurați,
Cuvintele-ar vui a miere și a vin,
Pâinea credinței ar crește în suflet
Stoluri de îngeri cu zborul divin.
Toamna n-ar poposi repede-n mine
Cu oase trosnind sub stele plăpânde,
Rătăcite în marea clepsidră, ascunsă
Oriunde, oricând, în praful din curte.

Ce straniu ar fi să duc dealul în piept,
Să văd cum Domnului zarea îi naște
Aripa de ceară în care inima mea 
Bobul credinței prin sânge-l renaşte!

ClEPSIDRA VIEŢII CU FAŢA SPRE APUS

Clepsidra vieţii buchiseşte-n carte,
Stele încolţesc în pagini fermecate,
Sfinţii noi, pe cruci, din cer coboară
Raza de lumină fierbinte şi uşoară.

Râd şi cânt, mă topesc de uimire,
Drumul vieţii-i izvor de împlinire,
Mă contopesc în primăvara-i crudă
Cu visul de iubire înflorit de trudă.

Mierea-i dulce şi-n clipele târzii
Când tu aşezi clepsidra-n poezii 
Şi-aduni poeme cu faţa spre apus
Iubirii care are mereu ceva de spus!

Marin Moscu
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Și acum ce-mi rămâne de făcut decât să mă plimb
cu Sonia prin sat? Se întrebă Vibrația Dorinței Împlinite.
Redusă cum sunt, la un fir de praf, nu pot decât să as-
cult cizmele de cauciuc ale Soniei, prea mari pentru pi-
cioarele ei, cum clefăie a grabă. Din cauza clefăitului
nu-i pot auzi inima, decât în răstimpuri, ori eu tare aș
vrea să-i aud inima, să intru în ritmul ei ca să-i înțeleg
mecanismul. Cel mai tare mă supără marginile rotunjite
ale scândurilor de la gard, de ce oamenii se încercuiesc
de garduri, ce cred ei că pot cuprinde în lăuntrul lor?
Probabil că stau pe umerii Soniei și nu văd decât mar-
ginile rotunjite ale scândurilor. Sonia, înaltă fiind, vede
şi peste garduri, are altă perspectivă. În schimb, eu pot
să mă uit în voie la buruienile din șanț, arse de frigul
toamnei. Trebuie să uit întristarea și grija de a fi devenit
fir de praf, să îmi accept condiția și să mi-o însușesc.
Eu sunt singura care m-am adus în această postură, ni-
meni nu a complotat împotriva mea. Dimpotrivă, cei
care au reușit să mă vadă m-au privit ca pe o materia-
lizare a minunii pe cale să se producă în viața lor, m-au
venerat. Iar eu cum m-am purtat? Am devenit agresivă
și posesivă și ce-am dăruit cu o mână am luat înapoi cu
cealaltă. Când puteam să le aduc lumină și pace. În loc
de lumină și pace, eu m-am transformat într-o ființă do-
minatoare și sarcastică și nu-mi mai ajungea nimeni cu
prăjina la nas și, cu siguranță, aș fi continuat să mă port
așa, ca o vedetă alintată, dacă nu mi s-ar fi dat peste
nas și nu aș fi pierdut o treaptă de vibrație exact când
îmi era lumea mai dragă și credeam că toate mi se
cuvin. Acum știu că poți să te scufunzi în tină, să rămâi
acolo pe vecie dacă nu ești vrednic să-ți urmezi calea.
Câte nu înghite pământul și nu încearcă, în laboratoa-
rele lui secrete, să omogenizeze, ca să transforme în
elemente bune, ceea ce primește de la nesăbuiții de oa-
meni. Dar să am grijă, să nu cad în derizoriu, să mă
mulțumesc să fiu fir de praf, ca să trăiesc alături de
Domnu’ Învăţător. Iar oamenii, din entuziasmul cărora
m-am născut, să adauge încă o dezamăgire peste

marea dezamăgire pe care mai apoi au trăit-o văzând
că nimic bun pentru țară și neam nu se întâmplă, că ser-
viciile secrete controlează tot ce mișcă și oricine în-
cearcă să scoată capul este înăbușit. Oamenii par să-și
fi însușit lesne lecția și știu acum, capul plecat sabia
nu-l taie, și preferă să se târască prin tină, dar să se
simtă în siguranță, decât să ridice capul și să riște să
rămână fără el. Când adversarul este unul cu multe
fețe, care nu acceptă adevărul și odată te trezești prins
în mașina de fabricat dosare și dat pe mâna justiției în
interminabile procese. Vibrația Dorinței Împlinite s-a
gândit la frică și la nevoia oamenilor de a ocoli adevăruri
care le-ar știrbi din comoditate. Așa că oamenii spun
doar informaţii care nu implică prea mari costuri în sis-
temul lor de relații. Și tot gândind la adevăr și la lașitate,
Vibrația Dorinței Împlinite aproape că nu a observat că
acum făceau drumul înapoi, Sonia avea o găină sub
braț pe care încerca s-o stăpânească pentru că nu avu-
sese nicio sacoșă la îndemână, să fi pus găina acolo și
nici gospodarul nu avusese vreo sacoșă sau cel puțin
așa spusese că nu are, nu are și pace bună. Poate mă
ciugulește găina, își dădu cu presupusul Vibrația
Dorinței Împlinite, poate eu am coborât într-un aseme-
nea hal încât mă vede găina și îi par apetisantă, și mă
ciugulește în dorința ei permanentă de a se hrăni. Mai
apoi urmări cu plăcere discuția dintre Sonia și mama ei,
simți fluxul de iubire existent între cele două femei, vor-
beau privindu-se una pe alta pe deasupra mesei unde
porționau găina. Se aud clopote de nuntă, își spuse
Vibrația Dorinței Împlinite, sesizând unda de mulțumire
ce se lățise prin toată odaia și simți un freamăt de bu-
curie. Parcă ar fi vrut să-l vadă pe Domnu’ Învăţător cu
pirostriile pe cap, alături de Sonia într-o scenă plină de
îngeri păzitori. Iar preotul, redevenit prietenos, să con-
ducă mirii și nașii, prinși în horă, în dansul sacru ce are
loc spre finalul ceremoniei Tainei Cununiei când masa
sfântă se înconjoară de trei ori și se cântă Isaia
dănțuiește. Se invocă prorocul Isaia, cel care a vestit și

Doina Popa

FIRUL DE LECŢIE
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nașterea Mântuitorului din Fecioara Maria, ca să se
arate că scopul căsătoriei este nașterea de prunci. Oho,
oho, nu și-a putut stăpâni vorba Vibrația Dorinței Împli-
nite, deja cei doi viitori miri au aflat taina și copilul se
formează, astăzi este puțin mai mare decât era aseară,
când s-a creat acolo din câteva zvâcniri, mâine o să fie
mai mare… Da, chiar ar fi vrut să-i vadă pe Domnu’ În-
văţător și pe Sonia, purtând pe cap coroanele, ca sim-
bol al puterii și al iubirii, dovedind că au devenit stăpâni
ai propriei vieți. Dar mai apoi tot ea s-a apostrofat:
Vibrație fără minte, tu poți să vezi ceremonia Tainei Cu-
nuniei de acolo, de sus, străduiește-te să ajungi unde
ți-e locul, nu-i nevoie să rămâi fir de praf ca să fii pre-
zentă la ceremonie. Dar acum era într-o situație ingrată
și nu mai putea nici rugăciuni să rostească. Rugăciunile
pot fi trepte de ajutor în înălțarea vibrației. Un val de
frică i-a inundat mintea: – O să rămân aici. Dar imediat
a gonit de la ea frica, a avut această forță de a se eli-
bera de frică: – N-o să rămân aici. Eu am o altă misie.
Așa că, pe moment, limpezită, a privit la cele doua
femei mișcându-se coordonat, ca într-un alt ritual. Deja
mirosea a supă de pasăre și în jur era atâta armonie de
parcă s-ar fi aflat acolo, sus. La răsărit, în dreapta fe-
restrelor, sus, aproape de tavanul încăperii se afla o
icoană cu Isus pe muntele Măslinilor. A privit-o cu
stăruință, a simțit concentrarea rugăciunii, raza aurie
formată, trepidând de vibrații, calea pe care plecau
dorințele formulate, a privit verdele cald al mantiei și
mâinile împreunate sub bărbie și a simțit cum ceva în
interiorul ei se înfierbântă și crește. Ce-ar fi să aterizez
în calea aurie și de acolo să mă las în voia fluxului? Aș
fi chiar ca musca în lapte, un fir de praf nătâng
în cur când vibrațiile curate și sfinte. Isus nu se ruga pen-
tru sine, nu cerea pentru sine nimic, se ruga pentru oa-
menii pe care atâta i-a iubit. Or, eu numai pentru mine
aș vrea să mă rog, ca să fiu iertată și să-mi pot urma
calea. Imediat mirosul de supă a înconjurat-o cu blânda
căldură și Vibrația a suspinat învinsă. Revenise înapoi,
își luase privirea de la icoană, deși pentru câteva se-
cunde avusese impresia că se transformă. Nu se poate
să mă las atrasă de toate relele omenești. Trebuie să
trezesc în mine rezonanțele latente, și-a spus. Acum s-a
petrecut ceva cu mine, nu știu ce, dar ceva a fost. Din
păcate prea puțin ca să mă poată ajuta. M-a distras
aburul de supă. Of, și oamenii ăștia învinși în fața unui
boț de mămăligă. Dar și eu iată, nici nu m-am statornicit
bine printre oameni și mă las învinsă de aburul supei
de găină. Dar și doamna profesoară așteaptă cu nerăb-
dare supa de găină, numai că ea o va mânca, pe când
eu doar mă îmbăt de aburul ăsta înrobitor. Și apoi
doamna profesoară este un om, pe când eu nu sunt
decât o biată vibrație decăzută în ultimul hal! Amețită
de aburul supei nici nu a știut când s-a și trezit în curtea
Verei și, la fel ca dimineață, a văzut-o pe Laura,
așteptând nemișcată cu ghiozdanul în spate, pe ultima
treaptă, în timp ce vântul îi unduia ușor poalele parde-

siului. La fel ca dimineață și-a compus un zâmbet
drăgălaș la vederea Soniei și când au fost aproape una
de alta, a spus.

– Am venit s-o mai văd o dată pe doamna profe-
soară.

– Trebuia să intri în casă, i-a răspuns Sonia, zâm-
bind cu adevărat, ușa nu era încuiată și apoi, să știi,
prea puțini oameni de pe aici își încuie ușa.

– N-am îndrăznit să intru așa, ca și cum aș fi fost la
mine acasă. Am bănuit eu că o să vină cineva la
doamna profesoară fie tu, fie domnul învățător. Ce-ar fi
zis doamna profesoară să se fi pomenit cu mine în
odaie? E mai bine așa. Dar ce ai pe umăr, a întrebat-o,
cu cea mai caldă voce posibilă, o scamă, o gâză, e ceva
pe umărul tău stâng.

– Nuuu! a strigat speriată Vibrația, nu face asta, sunt
eu aici, Vibrația Dorinței Împlinite, am pierdut din inten-
sitatea vibrației și nu mai pot pleca în lumea mea, acum
că mi-am terminat misiunea. A privit cu nădejde în
ochișorii fetiței și ce-a văzut acolo… Doar n-ai de gând
să mă strivești cu talpa piciorului, ca pe un păianjen ve-
ninos, doar nu ți-am făcut nimic! Ce se întâmplă cu tine,
Laura, atitudinea ta o să-ți producă atâta rău, tu nici
nu-ți închipui!

Sonia și-a privit umărul, nu a văzut nimic și, reflex,
a șters cu palma umărul, o dată, de două ori, de trei ori,
apoi a privit-o întrebător pe Laura.

– M-am curățat? a întrebat și s-a întors cu umărul
către ea.

– Cred că da, a răspuns Laura și în voce i s-a simțit
șovăiala, a privit pe jos, pe țesătura hainei pe care o îm-
brăcare Sonia. Nici urmă de Vibrație. Măi, să fie, s-a
mirat ea în gând. Nu mai văd nimic și nici măcar nu știu
ce-a fost. Oare o să se supere domnul Învățător ca i-am
luat-o înainte și am venit aici la doamna profesoară?
Dumnealui mai întârzie prin cancelarie.

– Sunt sigură că Domnu’ Învăţător nu este în stare
să se supere pe cineva din pricini atât de mărunte. Hai
să intrăm în casă.

Vera aștepta cu ochii mari și frumoși, zâmbitori, ochi
de mare calmă, îndreptați către ușă.

– V-am auzit când ați urcat treptele și nu știam de
ce nu mai ajungeți odată la mine în odaie. O, Sonia, dar
odată cu tine a intrat în odaie un miros desăvârșit, abia
aștept să mănânc ce mi-ai adus acolo, în ulcică. Ia să
auziți voi ce zgomot răzvrătit face stomacul meu! Mi-e
și rușine de mine, dar de atâta vreme nu mi-am mai
auzit stomacul ghiorăind de foame, că îi dau dreptate
într-un fel. Suntem și noi niște animăluțe supuse
acelorași reguli ale viețuirii.

– Laura, mănânci și tu un castronel de supă? a în-
trebat Sonia și cum Laura nu a răspuns, ci doar a clipit
încurcată, a continuat. Hai că-ți pun și ție, n-au cum să-ți
strice câteva linguri de supă, mai ales că vii de la școală
și ai stomăcelul gol!

A adus de la bucătărie două castroane și un polonic,
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a tras masa mică lângă pat, apoi a ajutat-o pe Vera să
se ridice la marginea patului, sprijinindu-i la spate pla-
puma împăturită și pernele.

– Acum sunteți mai ceva decât pașa Hassan,
doamnă profesoară, a murmurat cu blândețe Sonia.
Când a ridicat capacul de la ulcică, aburul de supă a
reanimat și Vibrația Dorinței Împlinite care s-a trezit
așezată pe pervazul ferestrei fără să știe unde se aflase
în cele câteva clipe de neant, era așezată chiar lângă
scaunul Laurei lipit de patul bolnavei. Laura se așeza
de fiecare dată pe acel scaun. Fiind atât de aproape
una de alta, Vibrația Dorinței Împlinite îi percepea și mi-
rosul de copilă, mirosul cald și dulce de lapte care o în-
văluia ca într-o vrajă, dar și mirosul de iod și de spital și
mirosul de scrâșnet de fiare contorsionate de cauciuc
ars și de sânge cald, amestecat, spălând asfaltul și mi-
rosul durerii și al fricii de moarte, dar și mirosul
despărțirii de mama și de tata care își abandonaseră
corpurile strivite între fiarele mașinii și plecaseră spre
plopul de pe marginea șoselei, zăbovind acolo ca să
privească salvarea care pleca țiuind strident, de la locul
accidentului, către spital… Ce traumă, a exclamat în
sinea ei, plină de compasiune Vibrația, ce traumă. Ci-
neva trebuie să ajute sufletul acesta să iasă din pre-
siune, poate Domnu’ Învăţător, ori poate Vera, da, da,
Vera mai degrabă, că ea știe mai bine ce înseamnă
frica de moarte, dar și dulceața renunțării,  împăcarea
cu ce ți s-a dat, evadarea din marasmul durerii venită
ca o soluție. Apoi a văzut cum sufletul Laurei s-a întors
la părinții ei, s-a încurcat printre ramurile plopului,
părinții s-au agitat și au trimis-o înapoi, întoarce-te de
unde ai venit, înțelege, cu noi nu se mai poate face
nimic, i-au explicat ei, dar tu mai ai o șansă, întoarce-te

înapoi. Nu mă întorc, le-a explicat Laura, caraghioșii ăia
de la salvare nu au nici măcar o mască de oxigen, nu
au cu ce mă resuscita, m-au tot apăsat pe piept de am
crezut că or să-mi rupă coastele, nu mă întorc, rămân
cu voi, să fim împreună ca și până acum. Nu vreau ca
de acum înainte să rămân singură pe pământ. Ce fel de
viață ar mai fi pentru mine? Ne vei încurca, acum, că te
afli între două stări, iar noi avem o călătorie de făcut,
i-au spus părinții. Tu ne faci să stagnăm. Nu e bine pen-
tru sufletele noastre, înțelege! N-o să vă încurc, pentru
că merg cu voi, le-a răspuns hotărâtă copila. Nu, tu ai
să te întorci înapoi, i-a replicat cu asprime mama și în
ochii ei deja se citea depărtarea. O să ne întâlnim cu
toții mai târziu, a asigurat-o tatăl ca un diplomat ce era
el, cu așa o siguranță în glas, că a înghețat-o. Și amân-
doi s-au îndepărtat, lin și fără șovăire, au urcat către
vârfurile plopilor, iar fetița, mai grea fiind, nu a reușit să-i
urmeze. Ce fel de părinți sunteți voi?, a strigat ea plân-
gând. De ce nu mă mai iubiți? De ce preferați să mă
abandonați aici și nu vreți să vă însoțesc în călătorie?

Vibrația Dorinței Împlinite s-a cutremurat de cele vă-
zute în ființa Laurei. Încă mai am vederea, s-a bucurat
ea. Încă mai am acces. Și s-a bucurat pentru faptul că
Laura nu mai putea s-o perceapă. Copila se simțea
puțin tulburată, dar cu fiecare lingură de supă starea ei
neplăcută se dispersa. De parcă supa de găină ar fi fost
o poțiune miraculoasă.

În fine, și-a zis Vibrația Dorinței Împlinite, când a per-
ceput umbra din spatele său, iată-l și pe Domnu’ Învă-
ţător apărând. Eu care nu ar trebui să percep timpul mi
s-a părut că a trecut tare greu; o dimineață întreagă fără
el…

Focşani – Cercul Militar (după arhitect Rădulescu)
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Toţi scriitorii şi împătimiţii vrânceni de literatură, dar
şi cei din judeţele limitrofe ştiu că în perimetrul Pieţei
din Focşani există un atelier de optică medicală pe unde
se perindă zilnic zeci sau chiar sute de oameni. I se
spune „Poiana lui Iocan”. Desigur, mulţi dintre ei intră
aici din cauza unor probleme de vedere, dar mulţi, mulţi
alţii – fără să aibă astfel de probleme: şi-au găsit aici un
fel de refugiu din faţa grijilor cotidiene, dar, mai ales,
şi-au găsit aici un prieten: poetul Virgil Panait.

Imaginaţi-vă o cameră strâmtă, cam cât una de
apartament modest, despărţită în două de un ghişeu: în
spatele ghişeului – poetul Virgil Panait, migălind con-
centrat la lentile de ochelari, primind comenzi de la
clienţi şi, în acelaşi timp, întreţinând discuţia cu prietenii
lui aflaţi în vizită.

Îmi închipui că, mutatis mutandis, pe alte meleaguri
şi în alte timpuri, şlefuitorul de lentile Baruch Spinoza
proceda aproape identic, de vreme ce atelierul marelui
filosof era vizitat de savanţi, de alţi filosofi, de şefi de
stat, prinţi şi prinţese.

Prin „Poiana lui Iocan” s-au perindat aproape toţi
scriitorii şi oamenii de cultură vrânceni sau care veneau
prin Focşani mânaţi de această pasiune comună; mulţi
dintre ei nu mai sunt, alţii se mai întâlnesc şi acum, pen-
tru că Virgil Panait a fost şi a rămas acelaşi nobil liant
al prieteniei şi „poesiei”. 

Cine parcurge chiar şi numai o parte dintre volumele
de poezie ale lui Virgil Panait poate înţelege mult mai
bine personalitatea acestuia: el este nu numai un şle-
fuitor de cuvinte, ci şi un adevărat alchimist al sensurilor
lor. Titlul ultimului său volum (Alchimiile morţii, ATEC,
Focşani, 2016) este cum nu se poate mai grăitor din
acest punct de vedere.

Mai întâi şi mai întâi, Virgil Panait procedează cu
materia brută a cuvintelor tot aşa cum procedează cu
lentilele optice: le şlefuieşte cu minuţiozitate, le curăţă
de toate impurităţile, pentru a le scoate la iveală curate,
cristaline şi încărcate de luminozitatea sensurilor. Deloc
întâmplător, volumul în cauză are doar 68 de pagini, iar
poemele care-l alcătuiesc sunt fără titlu, scurte, aproape
alchimic concentrate şi apodictice, sentenţiale: „După
ce un vers abia scriu doară / începe moartea şi Cuvân-
tul să mă doară // de nu mai ştiu milă cui să-i cer / când

până şi îngerii se răzvrătesc / acolo-n cer // după ce un
vers abia scriu doară / aud şi plânsetul din călimară...”

Am putea spune că volumul de faţă are două perso-
naje principale: Cuvântul (scris obligatoriu cu majus-
culă, în înţelesul lui originar, de LOGOS!) şi moartea
(scrisă, prin comparaţie, obligatoriu cu literă mică, ceea
ce semnifică lipsa ei de importanţă, faţă în faţă cu mă-
reţia întâiului personaj!). Este ca şi cum poetul ar vrea
să spună: oameni buni, faceţi ca mine, nu vă mai spe-
riaţi de moarte, încercaţi să descoperiţi măreţia Cuvân-
tului, alchimiile lui ezoterice, şi, chiar în acel moment,
veţi descoperi şi lipsa de importanţă a morţii, alchimiile
ei exoterice, date în vileag. „Eu virgil panait sunt singu-
rul poet din lume / care s-a întâlnit pe buza prăpastiei /
faţă în faţă sinucigaşi amândoi / cu moartea / moartea
cea adevărată / era înaltă blondă ochi albaştri forme /
proeminente ce mai era o divă cu / care aveam să mă
confesez...”.

Vedeţi şi simţiţi şi dumneavoastră, eventualii cititori
ai acestor rânduri: trăim într-o lume a materialităţii gro-
siere, aproape primitive, o lume a concretului jalnic şi a
imediatităţii deşănţate. Şi, în această lume în care ne
simţim cu adevărat singuri, tragic de singuri, nu putem
găsi decât două certitudini: a morţii şi a Cuvântului. Ce
alegem?

În mod deliberat şi în deplină cunoştinţă de cauză,
poetul Virgil Panait a ales măreţia înfrigurată a Cuvân-
tului (şi implicit a Poesiei!!!) pentru a putea umaniza şi
îmblânzi moartea şi pentru a putea sublima caracterul
grosier al vieţii. Tocmai în această unitate triadică viaţă-
moarte-Cuvânt am putea găsi, panteist, Substanţa lui
Spinoza. 

„Deci de ne naştem ori murim / prin CUVÂNT tot una
este / poesia ni-i tortură dulce / Dumnezeu doar o po-
veste…” 

Şi parcă nu pot încheia fără a mă referi la proastele
obiceiuri ale unora de a eticheta şi încadra poeţii în nişte
şabloane de ei construite, făcând referire fie la vârsta
debutului editorial, fie la asimilarea, mai mult sau mai
puţin vizibilă, a deconstructivismului sau a textualismu-
lui: Virgil Panait este un romantic incurabil care, uneori,
se ruşinează cu propriul său romantism manifest.

Aşa cum îi stă foarte bine unui poet autentic. 

Paul Spirescu

VIAŢĂ-MOARTE-CUVÂNT
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SPAŢII CUltURAlE
– Privesc coperta deja consacrată şi prima întrebare

ce-mi vine în minte sună cam aşa: stimată doamnă Va-
leria Manta Tăicuţu, se poate spune că sunteţi pe caii
cei mari?

– Aș vrea eu… sau am vrea noi, că revista are și co-
legiu redacțional. Cam greu să fii pe cai mari, adică să
te bucuri de faimă/succes/apreciere, într-o perioadă nu
tocmai favorabilă culturii. Nu cred
că trebuie să repetăm aici lucrurile
știute, care țin de numărul de citi-
tori rămași în patrie și de viitorul nu
cine știe ce luminos al educației
(nu numai) de tip umanist. Faptul
că se scrie mult, că apar noi și noi
cărți și reviste nu cred că în-
seamnă mare lucru într-o perioadă
în care până și canalele de televi-
ziune au pierdut în fața internetului
și aproape că   nu-i român, indife-
rent de vârstă, care să nu stea cu
telefonul/tableta/smartphonul/Ipo-
dul etc. în mâini, oriunde și ori-
când. Pentru că sunt optimistă din
fire, nu renunț la tipărirea revistei
„Spații culturale” și nici la calul ei
de pe copertă: el vine de pe stema
fostului județ Slam-Râmnic și ne
amintește că, dacă n-ai douăsprezece perechi de aripi
ca să zbori, te poți mulțumi cu mersul la pas: lumea nu
pare mai frumoasă, ca în imaginarul și poeticul zbor, dar
nici de aruncat, atunci când o vezi în detaliu. Intenția
noastră a fost să scoatem o revistă curată, stimabilă
prin perseverența lucrului de bun-gust și bine făcut.

– Ce fel de spaţii sunt „Spaţiile culturale”? Spaţii geo-
grafice, spaţii interioare… Eventual, un fel de replică la
cel concentraţionar de care se leagă de numele Râm-
nicului?  

– Revista și-a propus, de la bun început, să umple
un gol. Să schimbe cumva o realitate tristă fiindcă, tre-
buie s-o spunem, târgul nostru moare încet, populat cu

bătrâni în acte ori numai la suflet. Se cerne liniștea ui-
tării peste ei, ca-n poemul lui Corneliu Coposu. Eveni-
mente sunt puține: mai trece câte-o ploaie, mai trece
câte-o zăpadă amăgitoare, repede intrate în setea as-
faltului, în pământul sătul de pașii care-l frământă fără
sens. Mai bate vântul uneori, mișcând cârdurile de ciori
de la gară spre centru și mai la vale, spre busturile celor
doi poeți fără nicio legătură unul cu altul și amândoi cu

cititorii din târg. Senzația că te afli într-o
carceră răcește și mai tare sângele, ori-
cum prea leneș în artere. În trecut, în-
chisoarea (aproape muzeu, astăzi) era
populată doar cu deținuți aduși din
afară; peste vreme, zidurile ei au înce-
put să depășească perimetrul inițial,
cur tea interioară a câștigat, pas cu pas,
spațiul citadin, de la câmpia dincolo de
care se întinde Brăila, până la malul
abrupt și plin de gunoaie al râului Râm-
nic, de la stadion până, hăt, în altă câm-
pie, la fel de monotonă și cu orizont
oricum de neatins. Acum toți suntem în-
lăuntrul închisorii-muzeu, chiar dacă zi-
durile nu se văd, chiar dacă n-avem
gardieni care să ne numere pașii prin
spațiul dilatat al curții interioare. Nu-i de
mirare că am simțit nevoia unei deschi-
deri spre altceva, de aici „Spațiile cultu-

rale”, legătura noastră cu lumea și a lumii cu noi.
– Vorbiţi-ne puţin despre apariţia revistei – când, dar

mai ales, de ce? În ce raporturi se află publicaţia dvs.
cu celelalte reviste culturale buzoiene? 

– Dacă motivele pentru care ne-am hotărât să scoa-
tem o revistă sunt clare, pur subiective și deja pomenite
(pe scurt, când nu vrei să mori de singurătate literară,
scoți o revistă și speri că vei trăi cu ea și prin ea), ele
n-au fost, la începuturi, adică în noiembrie 2008, prea
bine primite în peisajul cultural buzoian. Elita culturală
a județului, obișnuită și sătulă de efemeride, adică de
tot felul de publicații care-și dădeau obștescul sfârșit
după cel mult patru-cinci numere, nu mai avea încre-

Dora Lazăr

REVISTA REVISTELOR
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dere într-o nouă publicație, chiar dacă ea promitea să
nu fie una de comerț, politică și abia în ultimul rând de
literatură. Au trecut deja 10 ani, revista a apărut fără sin-
cope și s-a ținut de cuvântul cel dintâi, n-a amestecat
planurile și nu s-a băgat în jocuri murdare. Pe deasupra,
atât cât ne-a stat în putință, am promovat celelalte
publicații buzoiene – și răposata „Renaștere buzoiană”,
și „Cartelul metaforelor”, și „Anteportas”, și „Literadura”,
și „Caietele de la Țintești” – pentru că am considerat că
„Spațiile culturale” trebuie să fie generos deschise spre
orice gest făcut spre binele literaturii. Avem aproape
șase pagini dedicate, număr de număr, prezentării
publicațiilor care sosesc pe adresa redacției. Nu igno-
răm și nu judecăm pe nimeni.

– Prezentaţi-vă echipa, rogu-vă! 
– Când am început să scoatem revista, eram doar

trei în echipă: un profesor de filozofie – Valeriu
Sofronie  –, un profesor de istorie – Petrache Plopeanu
– și o profesoară de Limba și literatura română – sub-
semnata. Cum eram în bune relații cu poetul Radu Câr-
neci, iar Domnia Sa era legat sentimental de Râmnic,
am cerut ajutor și trebuie spus că l-am primit. Până în
ultima clipă a vieții sale, maestrul nu numai că a „vârfuit”
revista (formularea îi aparține lui Leo Butnaru, alt mare
poet care ne-a sprijinit încă de la început), dar a și co-
laborat efectiv cu traduceri și creații inedite, trimise spre
publicare. Pot spune că am avut noroc, fiindcă, de obi-
cei, „directorii de onoare” ai unei revistei se mulțumesc
să accepte, formal, prezența lor pe prima copertă. De-
a lungul timpului, colegiul redacțional și-a mai schimbat
componența: râmniceanul Răzvan Teo Chirac a
renunțat foarte repede, din motive pe care nici până as-
tăzi nu le-am aflat, Valeriu Sofronie s-a mutat la
București cu casă, familie și serviciu, iar traiul în singura
capitală a patriei l-a obligat să ne uite, Mioara Bahna,
după un debut promițător (a apărut în lumea literară da-
torită „Spațiilor culturale”) și-a diversificat opțiunile și
ne-a părăsit… Am pomenit mai întâi de abandonuri (ine-
rente la orice publicație, fiindcă orgoliul creatorului sea-
mănă cu efectul razelor gamma asupra anemonelor),
ca să-i pot scoate în evidență pe cei care au venit și-au
rămas în redacție: poeta Camelia Manuela Sava, poetul
Nicolai Tăicuțu, criticul și prozatorul Stan Brebenel, pro-
fesoara-poetă Silvia Ioana Sofineti (secretar de
redacție). Suntem puțini, dar ne descurcăm (ne conso-
lează o zicere din folclor: copilul cu mai multe moașe
rămâne cu buricul netăiat). Am avut alături câțiva scrii-
tori – colaboratori permanenți, talentați și serioși, fără
de care nicio publicație care se respectă nu poate re-
zista: Leo Butnaru (traduceri), Doina Cernica (povești
de călătorie), Adrian Munteanu (poezie și memorialis-
tică), Magda Ursache (eseistică), Virgil Diaconu (eseis-
tică, poezie), Florin Dochia (eseistică, poezie), Mihaela
Malea Stroe (eseistică, poezie), Ionel Popa (critică lite-
rară), Octavian Mihalcea și Petre Isachi (critică literară).

Ne-au trimis număr de număr materiale – îndeosebi
critică de întâmpinare – voci cunoscute în spațiul literar
actual: Marius Manta, Tudor Cicu, Valentin Popa, Ionel
Popa, Ion Roșioru, Ioan Dănilă ș.a., iar, dacă adăugăm
rubrica intitulată „raftul de cărți” a poetului Nicolai

Tăicuțu și prezentările de carte semnate de membrii co-
lectivului redacțional, se poate spune că revista și-a res-
pectat promisiunea dintâi, aceea de a face cunoscute
creațiile importante strânse în volume și tipărite în ultimii
ani.

– Vă rog să facem un popas, un remember pentru
cel care v-a fost patron spiritual – de curând plecat la
cele veşnice, probabil cu dorul lui Lal în inimă – poetul,
„omul cultural” Radu Cârneci.

– Poetul atât de sensibil al iubirii, născut în Valea lui
Lal și legat sufletește, prin studii, dar și prin mii de ine-
fabile fire, de oraș, a iubit întotdeauna Râmnicul. N-a
refuzat nicio invitație la manifestările culturale, a venit
la ele însoțit întotdeauna de scriitori valoroși, mai ales
la „Zilele culturale” ale urbei, manifestare azi cu stan-
dard, vai, scăzut. A încercat să doneze, din arhiva per-
sonală, scrisori și manuscrise Colegiului Național
„Alexandru Vlahuță”, (fost „Ferdinand”), unde și-a pe-
trecut adolescența. Din păcate, demersul său generos
n-a fost încununat de succes, „cancelaria” a găsit de
cuviință să refuze, din motive greu de înțeles, oferta ge-
neroasă a maestrului, spre paguba și rușinea colegiului
și a târgului, în ultimă instanță. Probabil că era greu de
eliberat o cămăruță, una dintre cele fără alt folos decât
să adune praf și pânze de păianjen pe foste „Munci de
partid”, de dat o mână de var și de adus acolo niște vi-
trine în care să fie expuse documentele pe care Poetul
voia să le dăruiască. Am fost martoră la tristețea cu care
maestrul Radu Cârneci a acceptat situația: nu s-a înfu-
riat, plus că, din prea mare delicatețe, nici măcar un cu-
vânt de critică nu le-a adresat „autorităților”. A lăsat să
treacă de la sine și, în cei trei ani cât a mai rămas în
lumea noastră, n-a mai venit în Râmnic. Am păstrat le-
gătura cu Domnia Sa până în seara de dinaintea ple-
cării, când am stat de vorbă despre numărul 55 al
revistei „Spații culturale”; n-a mai apucat să trimită gru-
pajul de versuri promis, pentru că a pornit din somn spre
veșnicie.

Personal, n-am cunoscut până la Radu Cârneci un
cărturar mai lipsit de orgoliu, un poet mai decent în pu-
blic (era aproape sfios în fața laudelor), un făuritor de
univers poetic mai cuceritor sau, cum spunea cel plecat
recent în veșnicie, Dumitru Micu, cu „o ştiinţă a versului
demnă de invidiat, perfecţiune care nu e a veacului nos-
tru agitat, ars pe dinlăuntru, posedat de mişcarea qui
déplace les lignes, şi, mai ales, o sensibilitate în auten-
ticitatea căreia aproape nu ne vine să credem, în care
ne regăsim, în cazul cel mai fericit, cu intermitenţe”. În
revista noastră a fost prezent cu traduceri valoroase din
Léopold Sédar Senghor, Dante, Petrarca, Ronsard,
Pușkin, Verlaine, Shakespeare, Li Tai Pe, Georg Trakl
și mulți, mulți alții, tot nume sonore ale literaturii univer-
sale. Ne-a fost alături, așa cum a fost alături și de re-
vista „Ateneu”, cu mențiunea, totuși, că orașul Bacău îi
este mult mai recunoscător poetului, spre deosebire de
Râmnic. Desigur, nimeni nu-i profet în țara lui…

– Anul trecut aţi numărat 50 de apariţii şi aventura
continuă! Chiar într-o vreme atât de puţin favorabilă ac-
tului cultural! Ce viitor prevedeţi revistelor culturale?

– 50 de numere trimise în lume fără sincope, odată
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la două luni, nu înseamnă puțin lucru pentru o revistă
apărută într-un oraș mic de provincie și susținută cu fon-
duri de la bugetul local. Revista „Spații culturale” nu și-a
dorit să reinventeze literatura, ci s-o promoveze. A pre-
zentat, orașului și țării, creații valoroase, aparținând
unor scriitori contemporani, care se luptă cu vremea, cu
vremurile și cu lipsa de apetență pentru lectură a noilor
generații, care a devenit o boală cronică a spiritului ro-
mânesc (de fapt, boala e veche, dar parcă niciodată nu
a fost atât de agresivă). În variantă tipărită pe hârtie, dar
și în format electronic (avem și un site), revista circulă
și ne bucurăm că este cât de cât citită. Problemele prin-
cipale ale revistelor care apar în acest moment la noi
derivă, de fapt, din inapetența pentru lectură a unui pu-
blic interesat, aproape exclusiv, de exhibarea propriei
intimități în mediul virtual și din lipsa fondurilor. Banii
pentru revistele tipărite se obțin greu, după orbecăiri
prin hățișul birocratic și, nu rareori, după umilințe greu
de povestit. Situația este general-valabilă, nu se întâm-
plă așa ceva doar la Râmnicu Sărat, ci în cam toate
orașele mai mari sau mai mici din patrie. Subvenționate
de la buget fără necazuri suplimentare sunt doar câteva
reviste, unele pentru că apar în capitală, cum ar fi „Ro-
mânia literară” și „Luceafărul”, altele fiindcă au nume și
o tradiție în spate („Convorbiri literare”, „Viața Româ-
nească” și alte câteva), altele… pur și simplu (aici in-
trând susținerea „politică”, dar nu e cazul să
comentăm). Interesant mi se pare faptul că, în ciuda
situației nu tocmai favorabile culturii, apar zeci de re-
viste, se scriu și se tipăresc cărți peste cărți peste cărți,
ceea ce înseamnă, ca în medicină, că „organismul”
(țara și elita ei culturală) își creează anticorpi. Oricât de
prost s-ar scrie, important este că încă se mai scrie: să
nu uităm că am bătut niște recorduri europene la numă-
rul de analfabeți. Mi-e imposibil să vorbesc obiectiv des-
pre viitorul revistelor de cultură. Poate că locul lor va fi
luat de tabloide, de pornoreviste și de alte publicații-
kitsch, pe care cei cu scaun la cap nu le citesc nici în
tren și nici în spații foarte intime, ca să ne exprimăm po-
liticos. Poate că vor continua să apară, la sat și la oraș,
cu existență efemeră sau cu tenacitate, luptând să-și
păstreze cititorii. Peisajul nostru (social, politic, econo-
mic și, bineînțeles, cultural) este atât de imprevizibil,
încât orice este posibil în el.

– „De flori ucigaşe sunt cărţile pline” – dar revistele?
Cum aţi caracteriza peisajul publicisticii culturale ac-
tuale?

– Cărți care-și pot devora cititorii („flori ucigașe”),
transformându-i, din fluturi aiuriți, în lumină și oxigen,
nu prea se mai scriu pe la noi. Nu se mai scriu nici aiu-
rea. Asistăm la simple defulări (unele pur sexuale, altele
– ceva mai răsărite) prin scris, fără miză reală, un
talmeș-balmeș căruia i se pun tot felul de etichete (pos-
tmodernism, douămiism, infrarealism etc.), uneori mai
interesante decât conținutul lucrărilor. Revistele, din fe-
ricire, nu fac același lucru, încearcă, pe cât posibil, să
evite derapajele (culturale și lingvistice) și să cearnă va-
lorile. Munca este una de Sisif, pentru că, vrând-ne-
vrând, fiecare revistă își formează un grup de scriitori
„din zonă” și-și anexează niște persoane (uneori stima-

bile) care să se ocupe cu critica de întâmpinare. În
aceste condiții, revistele riscă să se închidă într-un cerc
(să aibă audiență strict locală și să nu-i mai intereseze
decât pe vecinii de scară la bloc). Cunosc totuși reviste
care reușesc să evite acest pericol, prin strategii cultu-
rale eficiente, prin inteligența și bunul gust al colegiilor
redacționale și, nu în ultimul rând, printr-un „marketing
de presă” aplicat cu știință și folos.

– Să îndrăznesc a vă întreba despre cât (nu) se face
pentru susţinerea financiară a publicaţiilor culturale?
Iaca îndrăznesc şi vă întreb cu o formulă celebră: ce-i
de făcut? 

– Se face puțin sau mai nimic, așa cum am mai
spus, pentru susținerea revistelor. Mă refer la
susținerea de lungă durată, fiindcă, în anumite perioade
(mai ales în campaniile electorale), dărnicia viitorilor
aleși este nemăsurată, ca și tam-tam-ul creat. În acele
perioade, orice agramat cu ambiții politice (nu mai dau
exemple, că nu-i necesar) devine susținător al culturii,
finanțează „almanahe” și festivaluri de poezie stinse cu
mici și bere, plus reviste care vor muri la puțin timp după
afișarea rezultatelor electorale. Bugetul alocat culturii
este anemic și se duce undeva, în niște zone crepus-
culare, unde găsim mai ales tipărituri cu dedicație, ree-
ditări din clasici (ediții culese cu greșeli de limbă și
apărute în condiții tipografice jenante) sau celebrele
„monografii” obținute prin copy-paste și pentru care, de
multe ori, cei plagiați/furați intentează nesfârșite și fără
de folos procese (la noi pare o glumă respectarea drep-
tului de autor). Desigur, în acest buget își mai găsesc
adăpostul și festivaluri dubioase de „muzică și poezie”,
plus alte mărunțișuri fără ecou în rândul publicului larg,
oricum interesat de probleme mai serioase decât cul-
tura și ce se întâmplă cu banii alocați pentru ea din PIB.

– În septembrie 2017 a avut loc ediţia I a Salonului
revistei „Spaţii culturale”. Ce este acest salon? 

– Pe scurt, „Salonul” este un mod de a promova re-
vista și de a-i pune laolaltă, pentru mai bună
cunoaștere, pe colaboratorii ei. La noi publică scriitori
și critici literari din toate zonele țării; unii nu s-au văzut
niciodată, se știu din scris sau de pe rețelele de socia-
lizare. Noi îi invităm să vină și să se cunoască de-ade-
văratelea, să se asculte vorbind/recitând/citind, într-un
cuvânt (la modă), să socializeze. Câștigul nu este de
neglijat.

– Înainte de a vă mulţumi pentru aceste răspunsuri,
permiteţi-mi o întrebare pentru proiectele poetei Valeria
Manta Tăicuţu: mai „priveşti în ochi iubita Poezie /
şi-mparţi cu ea luminile rămase”?

– În ultima vreme, am scris mai mult poezie. Anul
acesta, aș avea cu ce umple un nou volum, dar n-am
de gând să-l public, fiindcă nu-i bine să te grăbești când
scoți o carte. Nu cred că numărul de volume decide va-
loarea unui scriitor, deși am cunoștințe care au ajuns la
60 de cărți tipărite și nici gând să se oprească. Iubesc
și respect poezia și nu-mi place să-i dau drumul în lume
altfel decât în veșmintele ei cele bune, de duminică.
Abia atunci poate să lumineze cu adevărat un drum și
un suflet, oricare ar fi el.
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Organismul social, ca și cel individual, își fabrică sin-
gur – reacție de apărare – anticorpii care să-l apere și
să-l curețe de factorii și fenomenele nocive ale
existenței, care să-i asigure funcționarea sănătoasă,
normală în limitele naturale ori ale creației sociale. Este
notoriu cazul moraliștilor francezi din secolele XVI-XVII
(Montaigne, Pascal, Rochefoucault, La Bruyère), care
au semnalat și combătut fenomenele negative ce afec-
tau societatea timpului, argumentând necesitatea înnoi-
rii societății anchilozate în normele absolutismului și
feudalismului. Ideile
lor, preluate și prelu-
crate de filozofii
raționaliști ai secolului
al XVIII-lea (Rous-
seau, Voltaire, Montes-
quieu) au contribuit la
stabilirea unor noi
norme ale organizării
și raporturilor sociale, a
unei noi tipologii a
educației individuale.
Morala medievală defi-
nită prin inegalitatea in-
dividuală și etnică
specifică societății ie-
rarhizate, supunerea
față de divinitate și stă-
pânul laic a făcut loc sistemului moralei moderne bazat
pe principiile egalității, libertății și fraternității.

Asupra aplicării acestor principii în viața socială și-a
pus amprenta setea de absolut a omului care a generat
excese ori a spart unitatea monolitică a celor trei princi-
pii. Libertatea nemărginită a dus la anarhie, egalitaris-
mul absolut a dat naștere comunismului, iar
fraternitatea absolută globalizării) și specificitatea celor
trei tipologii/feluri ale conștiinței umane stabilite de Mir-
cea Eliade (utilitaristă, raționalistă și religioasă). Faptul

a dus la o mare varietate de norme morale și, de la
1789 încoace, omenirea rătăcește, se zbate în hățișul
acestui evantai moral.

Moraliștii, adică gânditorii care erau preocupați și se
exprimau asupra problemelor morale, s-au recrutat pre-
ponderent din rândul filozofilor și al scriitorilor.  Scriitorii
redactează de obicei concluzii moralizatoare nu formule
morale directe. Filozofii își exprimă ideile morale,  prio-
ritar în forma aforistică.

Întrunind prin tematică și mod de exprimare ambele
cerințe ale formulărilor
morale, epigramiștii con-
stituie, încă din antichi-
tate, o categorie de
principali promotori ai
moralei, o cohortă de
moraliști. 

Dintre epigramiștii și
moraliștii contemporani
se distinge prin varieta-
tea și bogăția creației,
prin combativitate în
slujba moralei, Constan-
tin Tudorache. Născut
în comuna Podenii Noi,
Constantin Tudorache a
debutat cu epigramă în
ziarul „Flamura Praho-

vei”. Înzestrat cu pană, umor, spirit critic și combativi-
tate, a avansat de la calitatea de membru al Clubului
Umoriștilor Prahoveni (1981) la statutul de membru fon-
dator al Uniunii Epigramiștilor din România (1990), iar
în acest timp a trecut de la situația de autor inclus în vo-
lume colective la cea de autor al unor volume perso-
nale. Volumele personale (Antidot pentru tristețe;
Acorduri și ritornele; Ce scrii tu azi eu am citit de ieri;
Reporter în regatul epigramei) îmbină creația epigrama-
tică, istorie literară și critica literară a epigramei.  

Traian D. Lazăr

„TOŢI PRIVIM ATENŢI CORTINA”

Focşani – Hotelul Bristol în anul 1900
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În creație, Constantin Tudorache împărtășește, se
pare, concepțiile expuse de Mario Vargas Llosa în
Civilizația spectacolului. Într-o lume din care a dispărut
unitatea morală religioasă a creștinismului, o lume în
care morala liberal-democrată din 1789 a fost fragmen-
tată într-o mulțime de alte sisteme morale, fundamen-
tate pe alte concepte morale ori pe relativizarea
conceptelor clasice, asistăm la pulverizarea principiilor
morale, la diminuarea convingerilor morale, la tocirea
sentimentelor morale în favoarea divertismentului, a
spectacolului.  

Poate că, din punct de vedere economic, România
este rămasă în urma altor țări, este o țară emergentă,
dar în privința normelor morale, ce guvernează rapor-
turile dintre indivizi, comunitate și patrie, locul geografic
în care trăim, ne-am aliniat deja tendințelor generale ale
civilizației spectacolului. Trăim într-o țară/comunitate în
care divertismentul (de la concertele muzicale de masă
la manifestațiile pro sau contra) ocupă primul loc pe
scara valorilor, iar conceptul clasic al culturii a fost aban-
donat în favoarea bufoneriilor marcate de amoralismul
afișat fără reținere. 

Adaptându-și creația climatului/contextului social,
Constantin Tudorache înfățișează viața ca spectacol:
„Uneori așa e jocul,/ Pe al Vieții Stadion:/ Nu poți să
forțezi norocul,/ Nici să fugi de ghinion”. Un spectacol
cu actori și spectatori mascați și... demascați. „În roluri
mari, cu misiuni precise,/ Își lasă unii măștile-n culise,/
Iar alții și le pun când intră-n scenă”. 

În lume au existat din cele mai vechi timpuri specta-
cole și actori. Azi, „după ce-au plecat rapsozii,/ saltim-
bancii și irozii,/ Peste noi au dat năvală/ Demagogii fără
școală”.

Moralistul și epigramistul Constantin Tudorache
semnalează adesea instabilitatea sentimentelor morale:
„Între cer și între mare,/ Între țărm și infinit,/ Numai omul
e în stare/ Să urască ce-a iubit”. Instabilitatea convin-
gerilor morale afectează comportamentul: „Pentru sco-
puri de atins,/ Ori ciolane de păstrat,/ Unii scuipă

unde-au lins,/ Alții ling unde-au scuipat”.
Aceste mutații morale au depășit pragul individualu-

lui, ele par a avea caracter social. Omul moral religios
ori moral politic a devenit o raritate. Omul actual, mult
așteptatul om nou pe care doctrinele politice și culturale
se străduiesc să-l făurească de la Renaștere încoace
pare a se fi ivit, dar cu mari erori de ADN. „Că-s vulca-
nici sau cuminți,/ Oamenii acestei ere/ Au o foame de
arginți/ Și o sete de putere”, spune epigramistul. El își
manifestă scepticismul asupra șanselor de îmbunătățire
a situației morale din lumea omului nou, lumea specta-
colului: „Atât de bine ancorate/ Sunt relele pe-acest Pă-
mânt,/ Încât de vrei să faci dreptate/Te lupți cu morile
de vânt!” Alteori o undă de optimism îl îndeamnă să for-
muleze o soluție: „Din traiul ăsta cenușiu,/ Ne-am regăsi
ușor măsura,/ Dac-ar vorbi doar cei ce știu/ Și de și-ar
ține proștii gura”.

Întrevede chiar măsurile concrete pentru a ne înde-
părta de infecțiile civilizației spectacolului și a duce Ro-
mânia în zona civilizației clasice. „Am intra în lumea
bună/ Fără viza FMI/ De-am munci cu sârg o lună/ Și
de n-am fura o zi”, este soluția morală indicată de epi-
gramist.

Dar... preocupați de spectacol, conduși de mentali-
tatea spectatorului nu putem să materializăm soluțiile
bune, întrucât: „Captivați, bătu-ne-ar vina,/ Stând în lojă
sau pe prag,/ Toți privim atenți cortina,/ Nu și sforile ce-o
trag”.

Focşani – Biserica Sf. Ioan şi turnul dărâmat în 1905

Focşani – Fosta Şcoală nr. 3
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Nu-mi prea convine acel de gustibus…, pus înainte
drept argument suprem. Poate că de la un anumit nivel
de cultură începem să mai acceptăm diversitatea fla-
grantă de opinii, dar dacă un cioban (cu toată stima mea
pentru munca lui) zice că nu-i place Tarkovski, atunci…
Acum vorbim despre David Lynch, mai ales că am re-
văzut Lost Highway (1997), cu Bill Pullman, Patricia Ar-
quette, Balthazar Getty,
Dru Berrymore ş.a. Mulți
cinefili vor spune că filmul
e ilogic. Da, e un thriller
misterios, dezordonat, cu
peregrinări onirice, cu
delir psihologic și atmos-
feră tensionată. Mă pa-
sionează labirintul narativ,
realitățile paralele,
combinația de roșu și
negru, visele, scenele su-
prarealiste și, mai ales,
diferența de filmele co-
merciale, care folosesc
aceleași ingrediente într-
un vas minor. Acel de
gustibus ține de structuri
interioare, de anumite
lecturi, de diverse
apetențe.

Hăituiala începe cu „cineva ne-a filmat în timp ce
dormeam”. Mister și suspans la orice pas. Oare acest
bulling la ce asociații mă duce? Știu, la filmul lui Haneke
Caché/Ascuns din 2005, cu Daniel Auteuil și Juliette Bi-
noche. E suficientă o casetă video filmată clandestin din
stradă și niște desene bizare, pentru ca întreg

eșafodajul uman al jurnalistului Georges să se clatine.
La Lynch, Fred și Renée trăiesc același coșmar. De
unde atâta vulnerabilitate? Ce șoptesc tăinuitele cămări
ale subconștientului? O simplă casetă și devenim ridi-
coli, cu încrederea ruinată? Revedem perdeaua roșie
din Twin Peaks (film ce a marcat o generație întreagă),
dar și erotismul din Blue Velvet. Dar oare cine să fie fri-

sonantul om-clovn? Pro-
babil metafora conștiinței
duale, deoarece caruse-
lul metamorfozelor trans-
cende limitele identității.
Psihoticul inventează noi
identități. Până la urmă e
o altă versiune posibilă a
poveștii. Ca să-l iubești
pe Lynch, trebuie să
accepți sinapsele, alune-
cările sulfuroase, com-
plexitatea (ca în
Mulhollande Drive), apoi
s-o admiri pe enigmatica
și seducătoarea Patricia
Arquette. Să pricepi că
Lynch e un manipulator
al spiritului. Că se joacă
mereu cu noi, dar nu în
mod gratuit, simplist. 

Filmul negru Lost Highway a fost considerat un eșec
comercial în 1997, deși mulți au fost fascinați de co-
loana sonoră cu Marilyn Manson și Rammstein. Să îl
las pe Lynch să aibă ultimul cuvânt: „Mă supără că pu-
blicul nu e obișnuit să gândească și vrea ca alții să îi
explice totul”.

Alexandru Jurcan

LYNCH ŞI CARUSELUL 
METAMORFOZELOR
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Geneva nu este doar un oraş al băncilor şi sediu al
instituţiilor internaţionale, cum ar fi UNESCO, Organi-
zaţia Internaţională a Muncii sau cea a meteorologiei,
sediul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, al Crucii Roşii
Internaţionale sau al Semilunii Roşii, ca şi al altor pres-
tigioase societăţi şi instituţii cu filiale pe tot globul.

Geneva este şi un centru cultural, cu multe instituţii
de cultură, în care muzeele sunt bine reprezentate.

Alături de muzeele dedicate lui J.J. Rousseau şi Vol-
taire, MAMCO – Muzeul de Artă Contemporană, Muzeul
de Artă şi Istorie, Muzeul Internaţional al Reformei, Mu-
zeul Ariana (al Ceramicii), Cabinetul de artă grafică,
Fundaţia Baur – muzeu de artă extrem-orientală, sau
Muzeul Fundaţiei Zombov, mărturie a fastului princiar
din Secolul Luminilor, Muzeul Barbier-Mueller reprezintă
un punct de atracţie pentru amatorul de frumos, printr-o
fericire îmbinare a vechiului cu noul.

Deloc impresionant prin mărime, Muzeul Barbier-
Mueller atrage prin calitate pieselor sale, ca şi prin aşe-
zarea sa, la care se adaugă concepţia modernă a
prezentării pieselor, prin inovativa concepţie a îmbinării
patrimoniului său într-un permanent dialog cu produc-
ţiile unor artişti contemporani.

Situat pe colina fortificată a vechiului oraş, locuită
încă de pe vremea alobrogilor şi a romanilor, străjuind
oraşul, aici aflându-se centrul istoric al Genevei, numit
încă şi „oraşul de sus” sau „cetatea”, atestând două mii
de ani de istorie, cartierul cu străzile sale pietruite te
îmbie să-i parcurgi străvechile trotuare, fiind un minunat
loc de plimbare, pentru a cunoaşte istoria ca şi dezvol-
tarea comunităţii geneveze, „calea” culturală oferind o
privire completă asupra tuturor aspectelor societăţii.

Pe una dintre străduţele în pantă, pe care a locuit
marele reformator Jean Calvin şi care-i poartă numele,
într-o clădire aliniată în mod cu totul asemănător veci-
nelor construcţii din secolul al optsprezecelea, un
muzeu discret pe lângă care poţi trece fără a-l observa,
cu toate că pe faţadă poartă basorelieful unei bufniţe
stilizate.

În spatele uşii modeste de la intrare, se descoperă
o lume plină de surprize, care ascunde comori făcute

de antichitatea tribală şi clasică din Oceania, Africa,
Asia şi Americi, care au fost reunite cu mare pricepere
a colecţionarului subjugat de pasiune.

Colecţia a fost începută în 1907 de Josef Mueller şi
a fost prezentată publicului şapte decenii mai târziu, la
trei luni de la moartea colecţionarului. Importanta colec-
ţie numără circa şapte mii de piese, sculpturi, măşti, ţe-
sături, obiecte şi ornamente corporale, aduse de pe un
teritoriu extrem de întins, din Oceania în America pre-
columbiană şi postcolumbiană.

Colecţionarul s-a născut în 1887 într-o familie bur-
gheză. Orfan de ambii părinţi la şase ani, va fi crescut
de o guvernantă. Va face dese vizite la un coleg de
clasă, ai cărui părinţi se vor dovedi mari amatori de artă
modernă şi care, în1906, aveau un tablou din perioada
roz a lui Picasso.

În zilele Primului Război Mondial, se stabileşte la

Florin Colonaş

VECHI ŞI NOU LA MUZEUL 
BARBIER-MUELLER
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Paris şi va începe să cumpere pânze moderne. Apoi va
începe să colecţioneze fetişuri africane, o artă neapre-
ciată în epocă. Se va pasiona de acestea şi va strânge
o colecţie fără pereche. În 1957, când se va întoarce în
regiunea sa, Soleure, va avea curajul să-şi expună co-
lecţia tribală, într-un muzeu, pentru a îndrepta lipsa de
considerare de care s „bucura” această artă, în compa-
raţie cu lucrările occidentalilor.

Este momentul în care încolţeşte în mintea sa ideea
unui muzeu permanent al artei primitive. Va realiza
acest lucru douăzeci de ani mai târziu, la Geneva, unde
fiica sa se stabilise, iar ginerele său, Jean-Pierre Bar-
bier-Mueller, el însuşi un colecţionar pasionat, va întregi
şi a da forţă colecţiei existente.

Muzeul nu are în expunere decât un număr redus
de piese, întrucât spaţiul este destul de redus, dar ex-
punerea este de un mare rafinament, piesele fiind puse
în deplina valoare.

Există doar două paliere, parterul şi mezaninul,
peste tot întâlnindu-te cu elemente de construcţie de
acum trei secole, pe care clădirea le-a păstrat intacte
în identitatea sa arhitecturală.

Piesele cele mai diferite îşi găsesc loc în vitrine sau
pe zidurile de un farmec deosebit, purtând amprenta se-
colelor trecute.

Efigia strămoşilor aşa cum se prezintă piesele de
lemn de statul unui om, având 180 de centimetri, al po-
pulaţiei konjo din Burkina-Faso, cândva fostă colonie
franceză a Voltei Superioare, unde obiceiurile locale ce-
reau ca oamenii să-şi sculpteze în lemn o efigie care
să-i reprezinte şi care îi va însoţi la mormânt. Fiecare
îşi va crea în timpul vieţii propriul obiect are va fi utilizat
pentru cultul străbunilor. În jurul obiectului vor fi şi alte
figurine complementare, semnificând pe cei omorâţi în
luptă sau pe membrii familiei celui care a luptat.

Un rol important l-au avut şi măştile care redau o pri-
vire oarbă şi silenţioasă, jucată prin volume. Faţa con-
cavă este acoperită de o culoare albă, contrastând
culorii lemnului, în timp ce un motiv în cruce, gravată,
ornează fruntea, la rădăcina nasului, aşa cum se pre-
zintă o mască din Republica Democrată Congo. 

Altă mască minimalistă din aceeaşi zonă, numită
lukwakongo, este decupată în faţete. Nasul şi ochii sunt
simple perforări circulare. Gura este o fantă rectangu-
lară. Faţa este dată tot cu alb, estompat de culoarea
lemnului, rezultând un aspect negricios. Au fost numite
maschete în relaţie cu micile lor dimensiuni, putând fi

puse în tolba de vânătoare, în locuinţe sau în scorburile
copacilor.

Numele de lukwakongo este dat de Lega, populaţie
din Republica Democrată Congo, pentru ei înşişi şi este
legat de bwami, asocierea care structurează întreaga
societate în plan politic, economic, juridic, religios, etic
şi artistic, aceasta fiind accesibilă atât bărbaţilor, cât şi
femeilor, fiind organizată ierarhic, pe grade, unde acce-
sul se face în urma unei iniţieri. Maschetele lukwakongo
sunt considerate drept semne foarte importante ale
celor iniţiaţi şi care, implicit, se bucură de un respect de-
osebit.

Pe continentul american, „Maestrul cutiei cu foci”
este uşor de recunoscut prin stilul particular al creaţiilor
sale. Partea superioară este o faţă umană, în formă de
cutie, extrem de stilizată. Două cavităţi reprezintă ochii,
nasul este dat de unghiul diedru al feţei-cutie. Un cap
de focă este figurat în partea inferioară a măştii.

Alte măşti au blană pentru a sugera părul, sau au
trei pene cu moţ la extremitatea lor, pentru a amplifica
gesturile dansatorului atunci când poartă masca.

Masca este folosită de şamani la populaţia inuită din
Alaska fiind impregnată cu spiritul focii, aceasta repre-
zentând pentru inuiţi un animal care le asigură exis-
tenţa.

Întorcându-ne la continentul african, la acea bucată
desprinsă cândva din ţărmul Africii, insula Madagascar,
termenul de ampinga se traduce din malgaşă printr-un
scut de lemn îmbrăcat în piele de vacă sau de bou, fixat
împrejurul obiectului prin cuie de alamă.

Interiorul este excavat de două cavităţi interne,
ovale, prevăzut cu un mâner pentru a susţine şi mânui
scutul. La muzeul parizian de pe Quai Branly sunt câ-
teva scuturi mai mari. Bărbaţii au folosit marile ampinga
în timpul bătăliilor înainte de începutul colonizării insulei
de către francezi în 1897. Cele de dimensiuni normale
sunt utilizate în timpul dansurilor tradiţionale.

Şi din nou în Mexic, de unde provine o mască (din
perioada 100 î.Ch.-250 d.Ch.) prelucrată în piatra de
cremolit, impresionantă prin aspectul său minimalist şi
prin schematizarea excesivă a trăsăturilor. Găurile cir-
culare marchează ochii şi gura.

Masca s-a găsit în Colima, cel mai mic dintre cele
trei state ale Mexicului occidental, unde s-au mi găsit şi
alte măşti de piatră dură, cu trăsături mai figurative, fiind
plasate peste mumiile din mormintele aflate în fundul
unui puţ vertical, de 15 metri, unde erau săpate mai
multe încăperi.

Arta majoră a societăţi din Colima erau însă creaţiile
din ceramică, mult mai bine realizate din punct de ve-
dere estetic.

Statuetele antropomorfe din statele Unite, şi anume
din statul New Mexico, dau impresia în primul moment
că provin din perioada preistorică. În realitate, ele da-
tează de la începutul secolului al XX-lea. Considerate
a fi un adevărat paznic al casei, ele se prezintă cu o pa-
tină artificială roşcată, fiind foarte atipice şi foarte rare.

O altă statuie antropomorfă din Tanzania (Zarama)
a fost confecţionată din lemn de esenţă tare, cuie de
fier, pigment alb şi resturi de materiale fixate de corp
prin cuie pătrate. Faţa are un nas triunghiular şi ochi
globuloşi, crestaţi în capul sferic. Prezenţa liniilor albe
arată utilizarea ei în ritualul funerar.
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Un scut pictat kenyan, de pe platourile înalte ale ţării
Kikuyu, era utilizat de tinerii luptători care-şi pictau faţa
şi trupul şi care arborau scuturi ce indicau, totodată, vâr-
sta acestora. Considerat o avere de familie, aceste
obiecte se transmiteau de la tată la fiu. Familiile cu mai
mulţi copii aveau dreptul la un scut suplimentar. Pe faţa
interioară se aflau sculptate diferite motive şi picturi aşe-
zate în zigzag şi un vizor central prin care dansatorul
putea privi.

Ornamentul exterior este, în general, un ochi sau o
pleoapă. O mască impresionantă este cea din Papua-
Noua Guinee: două serii de elemente ovoide şi concen-
trice şi strânse la mijloc împletite printr-o margine
ascuţită accentuată printr-un ornament conic. Pe cele
două părţi ale feţei cercuri concentrice reprezintă ochii
care sunt acoperiţi cu un strat subţire de pigment galben
şi roşu. O serie de 19 şiraguri de inele din ramuri de pal-
mier, întrepătrunse, alcătuieşte un ciucure, care atârnă
până la baza măştii.

Ceremoniile la care se purtau aceste măşti căutau
să dovedească puterea creativă a strămoşilor clanului.

Iguama este un termen botanic (Dioscorea) şi este
strict rezervată bărbaţilor. Frunza de palmier poate
ajunge la trei metri şi este folosită pentru manevre ma-
gice şi simbolice reprezentând o activitate pentru popu-
laţia regiunii Maprik din Noua Guinee. O parte din
iguamele scurte servesc drept hrană a porcilor, altele
ca hrană umană, altele drept cadouri în reuniuni pu-
blice.

Alte piese reprezentative provin din Vanuatu, ele-
mente care permit femeilor să fie respectate mai mult
şi a câştiga influenţă.

Caracterul modern al expunerii se evidenţiază prin
prezentarea unei măşti a unui meşter elveţian, Peter

Schneider (1850-1904) din cantonul Sargans, satul
Flums (Elveţia germanică), unde încă din secolul al
XIII-lea se cultivă masca între Epifanie şi miercurea des
Cendres, când aveau loc serbări carnavaleşti, tradiţie
care, treptat, treptat, a dispărut parţial.

Tradiţia cerea să se umble cu o mască pe figură,
personajele numindu-se Butzi. Măştile erau diferite, dar
posedau caractere comune: nas drept, puternic şi bine
conturat, pomeţii bine înroşiţi. 

Se poate face o paralelă cu creaţia meşterului po-
pular, contemporanul nostru, Neculai Popa din Tărpeşti,
judeţul Neamţ, care era nu numai un bun cioplitor în
lemn de linguri, dar şi un iscusit creator de măşti de
lemn, care erau împodobite cu pălării şi pene, funde,
purtau păr şi barbă, constituind o adevărată efigie pen-
tru arta populară şi tradiţiile celei zone.

Revenind la Muzeul Barbier-Mueller, trebuie să ară-
tăm că factorii care diriguiesc instituţia au fost călăuziţi
încă de la începuturi de relaţia dintre vechi şi nou, con-
siderând că între arta populară şi cea cultă este tot-
deauna o punte ce poate fi pusă în evidenţă prin
exponate provenind de la culturi îndepărtate geografic,
cultural şi temporal.

Aşa s-a procedat cu două decenii în urmă, când s-a
încercat un paralelism între picturile lui Picasso şi arta
africană.

Anul acesta, muzeul îşi propune un dialog între de-
senele artistei elveţiene Silvia Bächli, care a reprezentat
ţara sa la Bienala de la Veneţia în 2009, şi piesele aflate
în colecţiile muzeului.

Operele artistei reprezintă întotdeauna o oglindă a
lumii noastre. Creaţia sa, abstractă mai întotdeauna, de
o aparentă simplicitate şi o deconcentrată spontanei-
tate, ne invită să urmări o linie, o curbă sau o culoare
delicată.

Explorând la peste patru decenii desenul, artista îşi
consideră opera drept un mesaj trimis privitorului, ce lu-
crează asemenea unei senzaţii sau a unei melodii. Pic-
tura este concepută ca un sunet care se dezvoltă, ca o
notă, atunci când devine linie sau formă şi are apoi în-
floreşte într-o melodie.

În desen, se destăinuie artista, „descopăr lucrurile
cele mai surprinzătoare pe care nu mi le-aş fi imaginat”.

Îmbinarea între vechi şi nou, între popular şi cult,
între tradiţie şi modernitate, iată linia muzeului actual,
benefică pentru artă, pentru muzeu ca factor educaţio-
nal, totul transformat în câştigul intelectual al celui dor-
nic să cunoască.
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Într-o fierbinte zi a lui cireșar am pășit sfios într-o ga-
lerie de artă din centrul Bucureștiului, cândva fieful unei
aristocratice familii, azi o oază de liniște, climat izvorâtor
de muzicale vibrații în linie și culoare.

Cinci membri ai unei consacrate familii de artiști, din
breasla mânuitorilor pensulei, având același numitor te-
matic – omul – și același stil melismatic, propun privito-
rului o reacție sintetică a propriei lor componistici
picturale. 

Privilegiul de a parcurge secvențe ale creativității
membrilor unei întregi familii de artiști vizuali este un
moment singular, plin de abundente constatări, impresii
și mai ales o experiența benefică, extrem de utilă pentru
iubitorul de artă. 

Așa se întâmplă în cazul grupului expozițional
Szàsz-Albici.

Încă din Renaștere aflăm mulțime de familii de artiști
activând în domeniul artelor plastice. Găsim și la noi câ-
teva remarcabile exemple în acest sens. 

Modalitatea de a surprinde câteva, inedite, momente
ale orizontului lor creativ și artistic – pictural mi-a permis
să pun în analogie evidențierea termenului muzical sus
amintit care valorizează intonarea a doua sau mai multe
sunete pe o singură silabă a textului poetic, element se-
miotic care poate fi extrapolat și la „grupul celor cinci”. 

Seniorul nobiliarei grupări de artiști Szàsz, Dorian,
un veritabil împătimit al redării mișcării corpului uman,
a îmbrăcat o mare parte a creației sale de maturitate în
mantia pictural-cinetică a jocului de fotbal, surprinzând
secvențiale imagini, cât se poate de reale și totodată re-
levante, din lumea duelurilor de pe gazon, capabile să-l
emoționeze și pe un neofit.

Tipul sobru, cu barbă, așa cum ni-l prezintă în portret
soția Lia, întăreşte convingerea că avem de a face cu
un personaj puternic, interiorizat, temperament greu de
învins, argumente pentru care pledează și autoportretul
realizat în ulei.

Jocul cu balonul rotund l-a atras tematic și pe Aurel
Cojan sau Nuni Dona, dar Dorian Szàsz rămâne croni-
carul cel mai de seamă al respectivului subiect.

Lia, artistă viguroasă, cu o puternică rezonanță rea-
listă, trece de la motivul Buddha prin multe elemente
ale portretelor etrusce din sfera Campigliana.

Regăsim și simbolurile mai vârstnicilor de pe valahe
meleaguri, maeștrii Aurel Cojan și Doru Bucur. 

Spicuim dintr-o prefață care îi este dedicată (1968):

„Definirea unui creator se face prin opera sa, devenită
independentă, asemenea unei progenituri deseori ne-
recunoscătoare, dar în a cărei reușită se contopesc me-
ritele părinților”.

Simțirea și sămânța lor roditoare este uşor identifi-
cabilă în cazul Ilenei Szàsz – mărturia ilustrată prin seria
de nuduri unde știința observării corpului uman din varii
unghiuri demonstrează aceasta plenar, decriptând
ideea unui întreg ciclu.

Notabilă pânză având drept subiect pe legendarul
Wilhelm Tell. 

Antonio Albici vine să completeze arealul tematic
comun grupului, corpul uman, cu „Notații după natură”,
în care, sub forma unor aparent lipsite de importanță
crochiuri grafice, apare fie o mână (apropo de Man
Ray), fie pavilionul urechii (un gând către Leonardo), fie
tălpile goale din fotogramele lui Aurel Bauh. Nu de-
geaba fost-a intitulată expoziția „Familie de artiști din
Epoca de Aur”?

Firească virarea talentului celui mai tânăr vlăstar din
grup către imaginea foto, redând citadinul din Tokyo, în-
cărcat însă de căutări în reprezentarea omului și a per-
spectivei, mereu subtil teren de încercări de la Uccelo
încoace…

În această cvintuplă formație, unde muzicalitatea in-
strumentelor cu coarde acoperă diferitele tonalități, tâ-
nărul artist fotograf, prin intermediul obiectivului bine
temperat, asemenea claviaturii unui pian, întregește ar-
monia picturii interpretată cu măiestrie în cadrul recita-
lului cromatico-liniar susținut de cvintetul Szàsz-Albici.

QUINTETTE EN FAMILLE 

Focşani – Strada Cuza-Vodă cu Poşta, 
începutul sec. XX
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BRĂIlA – 650 

O interesantă expoziție de artă contemporană româ-
nească s-a vernisat în ziua de 22 mai 2018 la Galeriile
de Artă din Focșani. Este vorba de expoziția filialei
Brăila a UAP din România, care omagiază 650 de ani
de atestare documentară a orașului Brăila, organizată
de Consiliul Județean Vrancea, Centrul Cultural Vran-
cea și Filiala Vrancea a UAP din România, în colaborare
cu Consiliul Județean Brăila și Centrul de Creație Brăila.

Evenimentul a fost deschis de Liviu Nedelcu,
președintele filialei Vrancea a UAP din România, care
le-a mulțumit artiștilor vizuali brăileni și președintelui fi-
lialei Brăila A UAP din România, pictorul Gheorghe Mo-
sorescu pentru că au acceptat invitația de a expune la
Galeriile de artă din Focșani, vorbitorul considerând im-
portantă colaborarea filialelor Uniunii pentru schimburi
culturale, pentru cunoașterea activităților acestora. Mai
înainte acest lucru era realizat de posturile TV, de re-
vista „Arta”, de alte emisiuni și publicații care promovau
evenimentele artistice din țară, dar acum este „foarte
greu pentru oamenii interesați, dornici de a vedea ce se
realizează în alte zone, să cunoască, concret, fenome-
nul artistic din alte filiale”. Pictorul Liviu Nedelcu a mai
spus că despre actuala expoziție va vorbi președintele
filialei Brăila a UAP din România, pictorul Gheorghe Mo-
sorescu, dar, înainte, a ținut să-i prezinte publicului
focșănean pe cei 29 de artiști vizuali brăileni, așa cum
au apărut în Catalogul expoziției: Mariana Bogdan, Ma-
ricica Cârstiuc, Sorin Cârstiuc, Trandafira Cojocaru,
Nela Constantinescu, Ana-Maria Dobre, Ovidiu Das-
călu, Vasile Gaiță, Crenguța Corina Macarie, Vasilica
Gavrilă, Stelian Ghinea, Marilena Ioanid, Florian Mihăi-
lescu, Maria-Mădălina Mânzu, Hugo Mărăcineanu, Wal-
ter Mărăcineanu, Angelica Moscu Deacu, Bogdan
Mosorescu, Gheorghe Mosorescu, Paula Neagu, Da-
niela Nica, Radu Pencea, Cristian Radu, Ion Radu, Ra-
luca Spătaru Iancu, Narcisa Stejeran, Marius
Teodorescu, Luciana Terente, Magdalena Voiculeț.

Pictorul Gheorghe Mosorescu a spus: „Mă bucur că
am putut aduce la Focșani o expoziție dedicată celor
650 de ani de atestare documentară a orașului nostru.

Suntem un grup de 29 de artiști vizuali brăileni, nu toți
membri ai filialei Brăila a UAP din România, de diferite
vârste și stiluri. A fost greu să selectăm câte o lucrare
pentru ca să vă puteți face o idee despre fiecare artist.
Mulțumesc președintelui filialei Vrancea a UAP din Ro-
mânia, domnului Liviu Nedelcu și sper să colaborăm și
în continuare. Distanța dintre Brăila și Focșani este con-
venabilă, cele două galerii de artă sunt încăpătoare,
artiștii lucrează. Este bine pentru o cunoaștere reci-
procă. Este lăudabil că primul pas a fost făcut și sperăm
și la colaborări viitoare.”

În continuare, criticul de artă Maria Stoica, muzeo-
graf principal la secția de artă a Muzeului „Carol I”

Elena Stoiciu

CARNET PLASTIC
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Brăila, prezentându-i pe artiștii plastici brăileni prezenți
la vernisaj (Paula Neagu, Stelian Ghinea, Cristian
Radu, Ion Radu, Angelica Moscu Deacu, Gheorghe Mo-
sorescu, Hugo Mărăcineanu), a spus: „Pentru noi,
artiștii din Filiala UAP Brăila sunt cei mai importanți din
lume, oriunde se duc îi susținem și căutăm să îi promo-
văm pentru că le cunoaștem toată activitatea și munca.
Sunt artiști foarte buni, cunoscuți care au un stil propriu,
un mod propriu de a vedea și prezenta lumea. ” 

Comentatorul de artă și vicepreședinte al filialei UAP
Brăila, pictorul Hugo Mărăcineanu a spus: „Ce avem pe
simeze este rezultatul unor lupte îndelungate, unor cer-
cetări, unor frământări, unor renunțări la multe – din
toate direcțiile... Veți întreba poate: de ce? Oamenii
aceștia sunt nebuni? Ca răspuns – un artist este o zba-
tere continuă. Nu se poate să trăiești viața trecând prin
ea cu sacul în cap.Toți artiștii ascund în spatele a ceea
ce fac, altceva. O autocenzură? Nu! Este taina artei! O
lucrare care nu creeaz și o taină, care în spate nu are
și «altceva», nu are viitor, nu rămâne în timp.” 

Amintim că în anii ‘70-’80 exista o colaborare rodnică
între centrele culturale din țară și că Cenaclul Plastic
Vrancea de atunci a avut multe expoziții în țară, acele
«interjudețene», atât la Brăila, cât și la Focșani. Poate
că expoziția aceasta va însemna începutul colaborării
între cele două filiale UAP.

Expoziția a fost deschisă până pe 6 iunie 2018.

***
SAloNUl DE VARĂ 2018

Pentru artiștii vizuali vrânceni vara 2018 a început
cu „Salonul de vară 2018” în ziua de 11 iunie 2018 la
Galeriile de Artă din Focșani, organizatori fiind Consiliul
Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea și Filiala
Vrancea a UAP din România, curatori expoziției au fost
prof. dr. Liviu Nedelcu și prof. Ștefan Dumitru, prezen-
tarea  a aparținut dnei Luiza Barcan, critic de artă.

Evenimentul a fost deschis de Liviu Nedelcu cu pre-
zentarea artiștilor: Laura Elena Dumitru, Ştefan Dumi-
tru, Gheorghiţă Galan, Rodica Gherghinoiu, Viorica
Oana Kallany, Liviu Nedelcu, Laurenţiu Nistor, Laurenţiu
Păun, Gabriela Arghirescu Popa, Nicolae Rădvan,
Elena Stoiciu, Monica Turcu şi Monica Voicu și a criti-
cului de artă Luiza Barcan.

Președintele  filialei, Liviu Nedelcu, i-a felicitat pe
participanți, dar şi publicul spectator. 

În cuvântul său, criticul de artă Luiza Barcan a pre-
zentat expoziția: „Mi-a plăcut întotdeauna la Focșani în-
tâlnirea cu artiștii ca persoane, dar și cu lucrările lor cele
mai recente, pentru că spiritul de echipă, în primul rând
îi definește ca grupare profesională și profesionistă.
I-am admirat și îi admir pe vrânceni pentru solidaritate,
dar și pentru tenacitate. Nu este ușor să creezi un fe-
nomen cultural într-o lume care nu-i mai prețuiește pe
creatori. A fi creator de frumos este o nobilă profesie –
dacă creatorii nu ar lucra, nu am avea cultură, s-ar
ajunge la degradarea omului. Acest salon este unul bine
gândit, cu lucrări selectate, care să propună un specta-
col vizual elegant și rafinat. Lucrările artiștilor întregesc

o paletă a generațiilor, viziunilor, tehnicilor, modurilor de
abordare. Sunt aici nume noi, artiști noi alături de cei
consacrați deja, pentru că este bine ca cei tineri să fie
încurajați. Tot din același motiv avem și doi curatori,
care au reușit să aducă laolaltă creații care să contribuie
la reușita estetică a acestui spectacol vizual.

Această  nouă întâlnire de grup a plasticienilor din
Vrancea este totodată, pentru publicul iubitor de artă,
un nou prilej de a le cunoaște preocupările, viziunea și
modalitățile de exprimare. Viața artistică de la Focșani
se menține vie și în formă.Până la urmă, indiferent de
piedici, acesta este lucrul cel mai important.”

Expoziția a rămas deschisă până la 24 iunie 2018.

***                         
„307” – EXPozIŢIE DE ARtĂ RoMâNEASCĂ CoN-

tEMPoRANĂ

La 6 iulie 2018 s-a vernisat la Galeriile de Artă din
Focșani o inedită expoziție de artă românească con-
temporană. Curatorii expoziției au fost Constantin Prut
și Liviu Nedelcu și a fost organizată de Consiliul
Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea și Filiala
Vrancea a UAP din România, prezentarea a fost reali-
zată de Constantin Prut.

Expoziția reunește lucrările a trei artiști renumiți: Ale-
xandru Grosu, Liviu Nedelcu, Dan Perjovschi pe care îi
leagă o prietenie strânsă și o serie de experiențe inedite
trăite într-o cameră de cămin cu numărul 307. Artistul
Dan Perjovschi  începe desenarea geamurilor galeriei,
o acțiune pe care a întreprins-o de-a lungul timpului în
marile muzee ale lumii (Muzeul de Artă Modernă, New
York; Tate Modern, Londra etc). 

„Așezat în fruntea comentariului nostru, acest număr
este al unei camere de cămin studențesc din Iașii anilor
’80 ai secolului trecut, unde erau cazați cei ce frecven-
tau Facultatea de Arte. Era camera din care se lansau,
cu entuziasmul tinereții și cu încrederea augmentată de
sentimentul integrării într-o prestigioasă tradiție, visele
a trei dintre reprezentanții noii generații de artiști: Ale-
xandru Grosu, Liviu Nedelcu și Dan Perjovschi – artiști
pe care îi găzduiește acum Galeria de Artă din Focșani”,
a precizat Constantin Prut.

Alexandru Grosu (n. 1956, Suceava, România) a
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trăit și a lucrat în București. A participat la expoziții de
grup atât în țară, cât și în străinătate, începând cu 1983.
A dezvoltat proiecte artistice în cadrul unor simpozioane
de sculptură care s-au desfășurat la Focșani, Reșița
(Gărâna), Sibiu, Chișinău, Galați, Bacău ș.a.

Liviu Nedelcu (n. 1962, Bacău, România) trăiește și
lucrează în Focșani. 

Expoziții personale: Muzeul Satului, București; Mu-
zeul Național de Artă, Moldova; Galeriile Căminul Artei,
București; Senso Gallery, București; Art Point Gallery,
București; Galeriile Cupola, Iași; Centrul Cultural
Internațional, Bacău; Muzeul Național al Literaturii Ro-
mâne, București; 

Expoziții de grup, bienale: În România (București,
Arad, Iași, Cluj, Oradea, Timișoara) și în afara țării
(Cehia, Olanda, Moldova, Franța, Turcia, Germania,
Polonia, Finlanda, Suedia, SUA).

Dan Perjovschi (n. 1961, Sibiu) trăiește și lucrează
în București. 

Expoziții personale: Sandwich Art Space, București;
Karte Gallery, Târgu Mureș; Centrul Național de Artă
Contemporană, Grenoble; Galerija Gregor Podnar, Ber-
lin; Muzeul de Artă Modernă, New York; Moderna Mu-
seet, Stockholm; Tate Modern, Londra.

Expoziții de grup: Kunsthal Extra City, Antwerp; Fes-
tivalul Internațional de Teatru Sibiu; Muzeul de Artă
Contemporană, Tokyo; Budapest Galéria, Budapesta;
Trienala de la Paris, Paris; Club ElectroPutere,
București; Vanabbemuseum, Eindhoven.

***
MoNICA tURCU – FotoGRAFIA ŞI PICtURA. SAU

PICtURA ŞI FotoGRAFIA

În organizarea Consiliului Judeţean Vrancea, a Cen-
trului Cultural Vrancea și a Filialei Vrancea a Uniunii Ar-
tiştilor Plastici, vineri, 20 iulie 2018, a avut loc vernisajul

expoziţiei de artă plastică a artistei Monica Turcu. Cu-
ratorul expoziţiei a fost Liviu Nedelcu.

Expoziţia a fost prezentată de criticul de artă Luiza
Barcan, care a prezentat-o pe expozantă drept una din-
tre pictoriţele tinerei generaţii din Filiala Vrancea a Uni-
unii Artiştilor Plastici. Aceasta „ne propune prin recenta
sa expoziţie personală un spectacol vizual situat la gra-
niţa între diferite tehnici ale picturii şi ale colajului dar şi
pe limita fragilă dintre real şi universul construit mental
Luiza Barcan consideră că Monica Turcu „ne propune
un dialog incitant între două forme de expresie vizuală:
fotografia şi pictura. Sau pictura şi fotografia, dacă ar fi
să respectăm cronologia apariţiei acestor tehnici în cul-
tura umanităţii. La început a fost pictura iar mai târziu,
curioşi să experimenteze imprimarea realului şi a ime-
diatului pe un suport, oamenii au inventat fotografia. Cu
timpul, îndeosebi în contemporaneitate, cele două teh-
nici au început să interfereze iar rezultatele obţinute
sunt, la nivel vizual dar şi ideatic, aproape întotdeauna
surprinzătoare.”

Expoziţia a putut fi vizitată în perioada 20-30 iulie
2018. 

***
MĂRĂŞEŞtIUl, ÎN INIMA MEA

Consiliul Judeţean Vrancea şi Centrul Cultural Vran-
cea au invitat focșănenii să participe luni, 6 august
2018, la vernisarea expoziţiei de pictură Mărăşeştiul în
inima mea, ediţia a V-a, organizată la Galeriile de Artă
din Focşani.

Manifestarea s-a înscris în suita de evenimente cul-
turale organizate cu prilejul împlinirii a 101 ani de la
crâncenele lupte din Primul Război Mondial purtate în
zona noastră.

Lucrările expuse pe simeze aparţin studenţilor Fa-
cultăţii de Arte, specializarea Pictură, ai Universităţii Du-
nărea de Jos, Galaţi: Alina Gîrneţ, Ana Maria Cocoş,
Daniela Buliga, Florentina Ştefănescu, Florin Guiu, Ma-
rinela Bragău, Horia Suceveanu, Ermina Pădurariu,
Constantin Conghilete, Gabriel Istrate, Petru Cosmin
Bălan, Alexandra Popa, Petrica Nedelcu.

Curatorul expoziţiei este Liviu Nedelcu, managerul
Centrului Cultural Vrancea.

Lucrările de artă au putut fi admirate în perioada
6-20 august 2018.
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CoNStANŢA CUltURAlĂ AStĂzI

Apariţia cărţii de interviuri Constanţa culturală –
2017 (Ed. Celebris, Constanţa, 2017) semnată de  Olga
Duţu se înscrie în panoplia evenimentelor legate de Bi-
mileniul Ovidius Publius Naso şi nu numai. Omagierea
marelui poet la Constanţa, locul unde, relegat fiind de
împăratul Augustus, şi-a petrecut ultimii nouă ani din
viaţă, prevalează între temele acestor interviuri.

Tomisul de astăzi are multe personalităţi care, prin
activitatea lor prodigioasă, contribuie la îmbogăţirea cul-
turii pe plan local, naţional şi chiar internaţional, astfel
că Olga Duţu a dema-
rat acest proiect cu
ambiţia de a prezenta
o parte importantă a
oamenilor de cultură
constănţeni, gândurile,
planurile, activităţile şi
victoriile aferente. Lu-
crarea este împărţită în
nouă capitole, primul,
care se desfăşoară pe
aproape jumătate din
spaţiul cărţii, avându-l
în centru pe Ovidius.
Celelalte opt aduc în
atenţia cititorului alte
momente/evenimente
aniversare. 

Este impresionant
şi emoţionant interviul care deschide cartea, cel cu re-
gretatul scriitor şi prof. univ. Ştefan Cucu, care s-a grăbit
să urce la ceruri imediat ce a publicat romanul Cântă-
reţul tandrelor iubiri dedicat vieţii, operei şi sfârşitului
marelui poet latin. În răspunsurile sale, prezentându-l
amplu şi competent pe Ovidius, Ştefan Cucu spune că
acesta este „ultimul mare liric latin” (şi despre care G.
Călinescu afirma că este „întâiul mare romantic euro-

pean”) şi analizează controversata problemă a relegării
la Tomis, considerând că poetul ar fi dezlegat pe jumă-
tate acest mister în chiar versurile sale: „Pe mine poezia
şi-o oarbă rătăcire/ Pierdutu-m-au. Pe-a doua n-o pot
destăinui”. Tălmăcind aceste versuri, Ştefan Cucu
afirmă că poezia erotică a lui Ovidius, considerată „im-
orală, prin care se corupea tineretul roman”, ar fi fost
una dintre cele două cauze ale exilării. Vorbind despre
impactul pe care opera poetului latin l-ar fi avut asupra
literaturii române, relevă, aşa cum au făcut-o şi Tudor
Arghezi, Al. Piru, Puiu Enache şi alţii, că „Ovidius este
poetul tutelar al începuturilor şi al devenirii noastre spi-

rituale”. Ca un oma-
giu adus de această
dată lui Ştefan Cucu,
celui care a plecat în
nemurire să-l întâl-
nească şi să-i vor-
bească în limba
latină lui Ovidius, au-
toarea consacră o
cronică elogioasă ro-
manului Cântăreţul
tandrelor iubiri.

Un al doilea mare
intervievat al cărţii
este decanul Facul-
tăţii de Litere a Uni-
versităţii Ovidius,
Cristina Tamaş, care
expune temele şi au-

torii importantelor comunicări despre viaţa şi opera lui
Ovidius. Deţinătoare a unui premiu al Academiei Ro-
mâne pentru istoria artei, directorul Muzeului de Artă
Constanţa Doina Păuleanu prezintă succint pinacoteca
uriaşă a Muzeului de Artă, Muzeul Ion Jalea reintrat de
curând în circuit şi Muzeul Dinu şi Sevasta Vintilă din
Topalu. De asemenea, oferă date despre expoziţia iti-
nerantă de grafică contemporană „Drumul lui Ovidius

Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL
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de la Sulmona la Tomis”, acţiune în care au fost impli-
cate şi personalităţi din localitatea natală a poetului.

Despre rolul Bibliotecii Judeţene „I.N. Roman” în
viaţa culturală a Constanţei şi mai ales despre manifes-
tările privind fondul de carte Ovidius, ca şi despre apa-
riţia on-line a revistei Biblion editată de această
instituţie reprezentativă pentru cultura constănţeană
vorbeşte chiar directorul bibliotecii, dr. Corina Aposto-
leanu.

Să menţionăm şi restul intervievaţilor: Dana Cojan,
Ion Codrescu, Cristina Anghel, Marina Cap-Bun, scrii-
torul Iulius Preduşel, Costin Scurtu, Stela Cocârlea, Mi-
reille Savopol şi Aida Abagief, actorii Dana Dumitrescu,
Lucian Iancu, Ileana Ploscaru şi consultantul artistic
Anaid Tavitian, Gheorghe Ungureanu, Mihaela Co-
drescu şi Ion Codrescu,
Laura Văceanu,  Clelia
Ifrim, scriitorul Daniel
Onaca, trăitor în Suedia,
Rodica Maria Popescu,
Aurel Lăzăroiu, Georgeta
Mitran, scriitoarele Vasilica
Mitrea şi Veronica Pârlea-
Conovali.

Pe coperta a IV-a, au-
toarea consemnează: „Cu
modestia cronicarului, care
îşi asumă prezentarea unui
tablou sintetic al vieţii cultu-
rale constănţene, sper ca şi
anii următori să fie la fel de
bogaţi în acte artistice, şti-
inţifice, educative de ţinută
impecabilă”.

tEMA oMUlUI FĂRĂ SoARtĂ

Spiritul elegiac îşi pune amprenta şi pe cea mai re-
centă scriere a lui Tudor Cicu: miniromanul Copil din
flori (Editura Editgraph, 2017). Şi cu această carte, au-
torul ne convinge că are un apetit special pentru reme-
morare şi recuperare,  mai ales a trăirilor, de fiecare
dată puternice pentru că, după cum ne-am dat seama
citindu-i cărţile, nu pare să cunoască jumătăţile de mă-
sură. În Cuvânt înainte, el îşi argumentează demersul
literar şi prezintă câteva date biografice despre „copilul
din flori” Victor, pe care l-a cunoscut bine, fiindu-i rudă
apropiată. Transfigurarea acestei poveşti de viaţă are
loc după moartea într-un accident a lui Victor, când au-
torul decodifică semne şi semnale revelate în timpul
somnului: „aşa cum Victor mi-a transmis, de acolo de
sus, în visele pe care le tot visez cu el”. „Nenorocul” in-
vocat/evocat este de altfel tema literară predilectă a au-
torului, ceea ce îi impune un stil reflexiv şi un ton
melancolic, conducând la o tuşă personală greu de con-
fundat.

Naraţiunea dispusă pe 16 capitole începe abrupt, cu
precipitarea evenimentelor din jurul venirii pe lume a co-
pilului din flori al tinerei Maria din satul dobrogean Aza-
plar (azi Tătaru). Vremea câinoasă, cu troiene ce nu
permit ambulanţei  să ajungă la domiciliu, şi haita de
lupi gata să atace căruţa cu fata aflată în chinurile facerii
nu sunt de bun augur pentru fiinţa ce voia să vină pe
lume parcă împotriva tuturor, chiar şi împotriva ursitoa-
relor care nu se vor obosi să ajungă la prunc pentru a-i
ursi o soartă. Este ingenios modul în care Tudor Cicu
îşi poartă personajul pe un drum patronat de steaua ne-
norocului. Nefiindu-i suficientă afecţiunea bunicilor, tân-
jind, de fapt, după dragostea tatălui pe care credea că
ar fi putut să-l găsească dacă l-ar fi căutat, Victor son-
dează în sufletele celorlalţi pentru a descoperi puţină

atenţie şi nişte simţă-
minte frumoase ce
l-ar fi ajutat să înţe-
leagă menirea sa pe
pământ. Dar cum uni-
tăţile sale de măsură
sunt altele decât cele
ale colegilor de
şcoală, ale oamenilor
de care se apropie
zadarnic, ale mamei
şi în final ale tatălui
descoperit în per-
soana unui ratat care
îl sperie şi-i provoacă
dezgust, nu va reuşi
să rezoneze sufle-
teşte cu semenii săi.
Atunci când în sfârşit
acest miracol se pro-

duce şi frumoasa Lamia se îndrăgosteşte de el, steaua
nenorocului său va acţiona din nou şi va împiedica ma-
nifestarea minunii până la capăt. 

Neîmplinirea iubirii în cărţile lui Tudor Cicu, întot-
deauna din motive ce nu ţin de sentimentele protago-
niştilor, ci de predestinare, este o constantă. Aspiraţia
la fericire, manifestată însă mereu în circumstanţe ne-
favorabile, este întreruptă brusc de o întâmplare menită
să schimbe radical starea de lucruri şi să strice definitiv
echilibrul. 

Meritul autorului este acela de a fi construit un per-
sonaj aparent comun, aparent simplu. Panopticul trăiri-
lor relevă însă un personaj complex care, fără să fie
introvertit, îşi pune probleme existenţiale şi se strădu-
ieşte să găsească răspunsuri, intră sau iese din relaţiile
cu alţi oameni, chiar şi din situaţii ce par să denote o
anumită stabilitate (de pildă, renunţarea la şcoală şi,
după ce se întoarce s-o frecventeze din voinţa altora,
exmatricularea) – când simte că acestea nu-l vor ajuta
să progreseze, să-i rezolve nebuloasele. Găsirea iubirii
şi împărtăşirea acesteia ar fi echivalat – dincolo de un
happy end ce nu s-ar fi încadrat în restul poveştii – cu

Focşani – Biserica Sf. Dumitru Uzina



anularea refuzului ursitoarelor şi obţinerea unui destin
bun datorat propriilor fapte şi însuşiri. Dar el venise pe
lume fără soartă, orice efort al omului de a i se opune
neavând sorţi de izbândă decât temporar şi iluzoriu.
Moartea se dovedeşte a fi singura cale plauzibilă pentru
ieşirea dintr-un destin nescris în vreun registru ceresc. 

Nu ştim cât este realitate şi cât e ficţiune în cartea
lui Tudor Cicu, dar un lucru e cert: tema omului fără
soartă, plecând de la tema nenorocului, este tratată la
nivel superior. Era de aşteptat, de altfel, având în ve-
dere sensibilitatea evidentă şi vocaţia autorului de a
identifica acele cazuri reprezentative, care să se plieze
pe nevoia sa de a arăta lumii propriul ei chip trist, igno-
rat nu atât din cauza goanei timpului, cât dintr-o asuprire
– neglijată! – a unei constante lipse de speranţă.

o FRESCĂ A SAtUlUI DoBRoGEAN

Frescă a satului
dobrogean de la mal
de Dunăre din primii
ani de după cel de-al
Doilea Război Mon-
dial şi radiografie fă-
cută mai ales cu
inima şi cu apelul la
memoria afectivă, vo-
lumul de nuvele Me-
leagul de lângă
inimă (Ed. Ex Ponto,
2018) al scriitorului
Costache Tudor
(re)aduce în conşti-
inţa publică resursele,
virtuţile, spiritualitatea
profundă, cutumele
mai aprige decât
orice lege scrisă ale
unei lumi aflate în
prezent pe calea destrămării şi a intrării în uitare. Titlul
are valenţe subiective, metafora care îl conţine devoa-
lând o legătură indestructibilă între spaţiul geografic de
referinţă şi autorul pregătit să-i confere tabloul unor vre-
muri şi al unor realităţi specifice. De altfel, este evident
că prozatorul a ţinut să-şi susţină titlul de la primul con-
tact al cititorului cu cartea, alegând pentru coperta I o
imagine reprezentând o bugeceancă (din Bugeacul
natal al autorului), cu un chip deopotrivă dârz şi blând,
surâzător, semn al împăcării cu toţi şi cu toate, dar
oglindind tuşele grăitoare ale condiţiei de ţăran, care
cere trudă şi dragoste pentru a face pământul să ro-
dească.

Volumul cuprinde şase nuvele, prima dintre ele dând
şi numele cărţii. Majoritatea oamenilor acestor locuri au
în comun o structură morală cu repercusiuni imuabile
privind judecăţile, vorbele, hotărârile şi faptele de fie-

care zi. Cei ce se abat de la ordinea ancestrală a satului
trebuie să suporte oprobriul celorlalţi, greu sau imposibil
de trecut. Sătenii trăiesc viaţa cotidiană ca pe nişte ri-
tualuri de la care orice abatere atrage după sine un de-
zechilibru de cele mai multe ori iremediabil. Trăirea la
cote înalte sau fericirea acestor oameni se traduce prin
armonia dintre soţ şi soţie şi ceva de-ale gurii pentru
puzderia de prunci (cel puţin şase în fiecare familie,
după cum ne spune unul dintre personaje). Tristeţea e
trăită ca o durere fără seamăn pentru că se naşte numai
din motive/evenimente ce rup ordinea individuală, pe
cea a familiei sau a satului întreg. În aceste condiţii, în-
suşi satul este martor nelipsit, un personaj participativ
sau un judecător aspru, dispus să pedepsească (moral)
orice greşeală. Mai mult decât atât, personajele care
prin faptele lor afectează bunul mers al satului, cel moş-
tenit de la părinţii părinţilor, nu mai aşteaptă pedeapsa
comunităţii, ci se autopedepsesc. Este cazul soţului Da-
riei, care îşi bate nevasta „fără motiv”, sau a lui Stanciu,

care ia fără să-i
pese fecioria Des-
pinei, o fată vred-
nică de toată
lauda. Amândoi
greşiţii părăsesc
cu ruşine lumea şi
viaţa satului. Soţul
Dariei dispare de-
finitiv sub roţile
unui tren, Stancu
se degradează
fizic şi psihic de-
parte de sat, la în-
toarcerea lui fiind
tratat ca un pros-
cris.

Instanţa divină
este invocată
( „ O p r e ş t e - o ,
Doamne [ploaia,

n. n.], să ajungă omul ăsta acasă”) ori apostrofată de-a
dreptul, aşa cum cerţi un părinte care a uitat de copiii
săi: „Ajunge, n-auzi? Ajunge!”; „Doamne, ce-i avea cu
noi?”. Sărăcia şi neajunsurile nu-i fac pe bugeceni să-
şi piardă omenia şi găsesc întotdeauna o cale pentru a
le fi de ajutor semenilor aflaţi în grea strâmtoare.

Speranţa în mai bine este domoală şi nu copleşeşte,
iar bucuria împlinirii se manifestă discret, pe tăcute. La-
crimile se văd mai degrabă când sufletul celui ce le
varsă e plin de lumină: „şi-a plâns fără vorbe bucuria”. 

Sătenii/satul, personaj colectiv bine închegat, acţio-
nează unitar, ca şi când ar fi condus de un singur creier:
„În ziua aceea şi satul şi-a pierdut vorbele de altădată
şi ceasurile de bucurie şi planurile” (Nunta); „Sătenii
însă îşi ţintuiseră lumina ochilor pe găzarul aflat în în-
curcătură” (Meleagul de lângă inimă); „Acestei Căline
satul i-a zis, de-a doua zi, Prigoria” (Călinele); „A fost
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de-ajuns pentru ziua de azi. Nici biserică, nici horă nu
le mai trebuie. Satul şi-a trăit ziua întreagă” (Bocetul
Stanei); „Vorbele din sat se potriveau cu planurile bă-
iatului” (Nunta); „Am spus Bună ziua satului şi, fără să
aştept răspunsul care mi se cuvenea, mi-am căutat dru-
mul” (Nurie).

Meleagul de lângă inimă, spaţiul care susţine zi de
zi viaţa celor ce trăiesc în el, dar şi pe moşii şi strămoşii
rămaşi în pământul satului să vegheze la dreapta con-
tinuitate, unde viaţa se desfăşoară între secetă, „pojar-
niţa” pe timpul căreia până şi apele fântânilor şi ale
fluviului „plecau împreună în adâncuri”, şi „potop”,
ploaie „duşmănoasă” cu puhoaie ce „muşcau lacom”
din „casele bolnave” şi din bruma de avere a oamenilor,
este lumea rămasă pentru totdeauna în fiinţa sensibilu-
lui prozator Costache Tudor.

Meleagul de lângă inimă este nu doar satul natal al
autorului, ci satul dobrogean şi cel românesc, cu dati-
nile, credinţele, trăirile fiecărui om în parte şi ale comu-
nităţii întregi, cu legile lui nescrise din care izvorăsc
bucurii şi necazuri şi cu participarea permanentă a na-
turii (a fluviului, a ploii, a soarelui ş.a) pentru rotunjirea
unei psihologii comune, imposibil de clintit în vreun fel.
Este o lume ale cărei urme au început să se topească
de mult şi poate că n-ar mai rămâne nimic din ele dacă
n-ar exista scriitori care să vegheze cu trudă şi cu mi-
rare de înger şi să le aştearnă pe hârtie întru dreaptă
nemurire. 

DEMERS CU UN EVIDENt CARACtER REStItUtIV

Tânăra Mihaela Paţachia, autoare a două volume de
versuri, şi-a propus să ofere copiilor spre lectură trilogia
Urmaşii inspirată din mitologia românească, astfel că
în anul 2017 a publicat primul roman din această serie:
Narcisa, urmaşa lui Păcală (Editura StudIS), carte
care a beneficiat de talentul ilustratoarei Luminiţa Scar-
lat. Este un demers literar demn de toată lauda căci,
dincolo de naraţiunea captivantă şi cu fundament pro-
fund românesc, cartea conţine o mulţime de legende in-
teresante, aduce în scenă personaje basmice mai mult
sau mai puţin cunoscute/iubite de copii, valorifică tradiţii,
mituri, credinţe, eresuri, superstiţii ale poporului nostru
şi nu în ultimul rând scoate în evidenţă inteligenţa po-
pulară.

Titlul trimite la binecunoscutul, hâtrul, isteţul Păcală,
eroul snoavelor populare româneşti, iar dacă Narcisa,
personajul central al cărţii, este „urmaşa” acestuia în-
seamnă că trebuie să ne aşteptăm la o personalitate
asemănătoare, demnă de predecesorul său. Pe scurt,
povestea este aceasta: Narcisa, o fetiţă născută „în
satul Păcăleşti, vechiul Pakala, un cătun din comuna
Drăgăneşti, judeţul Bihor”, pleacă în lume cu scopul de
a găsi leacul pentru bunicul ei, ce risca să moară întru-
cât fusese muşcat de un pricolici. Trece prin Poarta
Sfinxului din Bucegi, de unde pătrunde pe mai multe tă-
râmuri – al Narciselor zburătoare, al Ielelor şi al Zmeilor

–  în speranţa că va intra în posesia apei vii şi a ierbii
numite coada pricoliciului. Ca orice erou de basm care
are de trecut nişte probe pentru a merita să acceadă în
lumi necunoscute, şi Narcisa parcurge drumul acesta
iniţiatic şi reuşeşte să se facă ajutată de Pasărea Mă-
iastră, de câinele Uşor-ca-vântul-greu-ca-pământul şi
de Calul Năzdrăvan. Marile încercări au loc mai ales pe
Tărâmul Zmeilor, ţinut aflat sub stăpânirea Zeului Mio-
ritic, unde fetiţa se vede nevoită să apeleze la toată in-
teligenţa sa pentru a răspunde ghicitorilor-capcană ale
acestuia. Însuşirile Narcisei o situează atât în sfera fa-
bulosului – are capacităţi supraomeneşti, precum darul
de a comunica cu animalele, cu plantele, cu vieţuitoa-
rele fantastice ori cu fenomenele din natură ori de a
vedea ceea ce alţii nu pot să vadă, cât şi în sfera realu-
lui cotidian – are o familie (chiar dacă tatăl se află pe
un alt tărâm sub vraja unor zâne rele, iar mama este
fiica Babei Hârca), se joacă cu ceilalţi copii, suferă din
pricina bolii bunicului etc.

Dintre legendele pe care autoarea le trece prin filtrul
propriei creativităţi, menţionăm: legenda păsării măias-
tre, a pietrei grăitoare, a ursului, a marelui lup alb, le-
genda Dealului lui Dobrin ş.a. Incantaţiile magice
menite să deschidă lăcaşuri insolite, să vindece mira-
culos, să apere de vrăji oferă expunerii o savoare
aparte, misterul şi necunoscutul/primejdia fiind tratate
cu seriozitate. De asemenea, cartea prezintă contexte
ce conţin credinţe populare şi date dovedite ştiinţific le-
gate de proprietăţile curative sau nutritive ale unor spe-
cii din regnul vegetal, cum ar fi castanul (ale cărui fructe
prelungesc viaţa, aflăm din carte) sau măselariţa (care
„tulbură mintea şi îţi provoacă vedenii”). Personaje in-
solite, pitoreşti, ce intervin cu bagajul lor de particulari-
tăţi de-a lungul succesiunii alerte a întâmplărilor, atrag
cititorul şi îl ţin captiv în poveste până la final: Jumătate
de om, spiriduşul Spara-Dokos, Zâna de noapte, Zâna
de ziuă, Crăiasa Narcisa, Moşul Codrului, Zmăul, Mă-
iestrele, Trandafira, Doamna Volbură, Ziurel de Ziuă ş.a.
Lexicul este simplu, limpede, stilul narativ se caracteri-
zează prin naturaleţe, iar structura preponderent dialo-
gică a cărţii creează cititorului impresia de film mai mult
decât de lectură. Umorul şi ironia acidă, care nu sunt
debordante în carte, deşi ne-am fi aşteptat să predo-
mine dată fiind invocarea încă din titlu a năstruşnicului
Păcală, completează un tablou folcloric din care copiii
au ce învăţa. 

Apreciem caracterul evident restitutiv al lucrării Nar-
cisa, urmaşa lui Păcală, Mihaela Paţachia având am-
biţia de a (re)pune în lumină componente importante
ale mitologiei româneşti şi de a sădi astfel în conştiinţa
tinerei generaţii dragostea, respectul, admiraţia etc. faţă
de această bogăţie inestimabilă a noastră, incomensu-
rabilă şi infinit exploatabilă. Aşteptăm cu real interes şi
celelalte două volume ale promisei trilogii, iar autoarei
îi urăm bună continuitate şi ascensiune pe acest drum
vrednic de toată cinstea.
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la închiderea ediției

La 1 septembrie, cea de-a XI-a ediţie a Festivalului
de Creaţie Literară „Titel Constantinescu” de la Râmnicu
Sărat, organizat de Asociaţia „Renaşterea Râmniceană”
şi Editura Rafet, şi-a desemnat câştigătorii. 

Juriul, condus de Mioara Brahna, avându-i în
componenţă pe scriitorii Florin Dochia, Mihaela Albu,

Dan Anghelescu, Emilian Marcu şi Constantin Marafet,
a acordat Marele Premiu şi încă 12 distincţii. 

Printre laureaţi, s-a numărat şi colaboratoarea
noastră, vrânceanca Fevronia Spirescu, care a câştigat
Premiul „Alexandru Deşliu”, acordat de revista Pro
Saeculum, pentru volumul „Crochiuri fără frunze”.

ULTIMA ORĂ


